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AİLENİN KORUNMASI VE KADINA 
KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ 

 Kadına yönelik şiddet dünyada ve ülkemizde, kentli-köylü, eğitimli-
eğitimsiz, varlıklı-yoksul, genç-yaşlı, ev hanımı-çalışan kadın ayrımı 

olmaksızın kadınların büyük çoğunluğunun yaşadıkları ortak bir 
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Hatta öyle ki, Dünya Bankası verilerine göre dünya genelinde şiddet 
nedeniyle hayatını kaybeden  

15-44 yaş grubundaki kadınların sayısı; kanser, sıtma, trafik kazası ve 
savaşlar nedeniyle ölen kadınlardan daha fazladır. 

 Kadın, bu şiddetin neredeyse tamamına yakın bir kısmını ise, en 
korunduğu yer, sığındığı liman olması gereken yerde “kendi evinde” 

görmektedir.  
Bu insan hakkı ihlalinin önlenmesi için ise, hem dünyada hem de 

ülkemizde birçok düzenleme yapılmaktadır.    
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ÜLKEMİZDEKİ GELİŞMELER 

• Ülkemizde, kadına yönelik şiddet ile mücadele çalışmaları 1980’li 
yıllarda başlamıştır. Fakat bu çalışmaların kadına yönelik politikaların 
değişimini sağlaması ve yasalaşması ancak 1998 yılında çıkartılan 
4320 sayılı  Ailenin Korunmasına Dair Kanun ile birlikte olabilmiştir. 
Bu Kanun Türkiye’de “aile içi şiddet” kavramını tanımlayan ilk 
hukuksal metin ve aile içi şiddete uğrayan kadını koruyan özel bir 
yasa olması nedeniyle oldukça önemlidir.  

 
• Atılan bu adımdan sonra, 2000’li yıllarla birlikte başta Anayasa 

olmak üzere, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, İş Kanunu, 
vb. yasalarla kadın-erkek eşitliği ilkesi daha da güçlendirilmiş, 
Medeni Kanun, İş Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gibi temel 
kanunlarda yapılan eşitlikçi reformlarla, Türkiye’de tüm mevzuat, 
kadın erkek eşitliği ilkesini gözeten ve kadına yönelik şiddete sıfır 
tolerans tanıyan bir yapıya kavuşturulmuştur.  
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ÜLKEMİZDEKİ GELİŞMELER 

• 2005 yılında ise, kadına tanınan bu eşitliğin sağlanabilmesi 
ve kadının haklarının korunabilmesi için, 5393 sayılı 
Belediyeler Kanunu ile Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 50 
bini geçen belediyelere kadın ve çocuklar için konukevleri 
açma görevi verilmiştir. 

 
• 2007 yılında 4320 sayılı Kanun’da köklü değişikliklere 

gidilmiş, Kanun’un kapsamı genişletilmiş ve bu kez daha 
etkin olarak uygulanabilmesinin sağlanması için 2008 
yılında, Kanun’un uygulanmasına dair çıkartılan Yönetmelik 
yürürlüğe girmiştir. Ancak söz konusu düzenlemeler de 
ihtiyaca cevap verememiş ve yeni bir kanun hazırlama 
zorunluluğu doğmuştur.  
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6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE 
KADINA KARŞI ŞİDDETİN 

ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 
 Bu kapsamda, birçok sivil toplum kuruluşunun 

da katkı ve katılımları ve Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı bünyesinde yürütülen 
çalışmalar sonucunda 6284 sayılı Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun, 08.03.2012 
tarihinde TBMM Genel Kurulu’nca görüşülüp 
kabul edilerek 20 Mart 2012’de yürürlüğe 
girmiştir. 

Av. Elif CANBOLAT 



6284 SAYILI KANUNA GÖRE ŞİDDET 
TANIMLARI 

 6284 sayılı Kanun; 
• Şiddet kavramını; kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan 

zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması 
muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün 
keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda 
meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü 
tutum ve davranış, 

• Ev içi şiddeti; şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi 
paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler 
arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik 
şiddet, 

• Kadına yönelik şiddeti; 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 davranış olarak tanımlamıştır.  
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6284 SAYILI KANUNA GÖRE ŞİDDET 
MAĞDURU 

 Kanun’da yapılan tanımlara göre, şiddet mağduru 
bireyler üç gruba ayrılır:   

• Aynı haneyi paylaşmasa da hane ya da aile 
mensubu sayılan kişiler,  

• Medeni hali ne olursa olsun, sadece kadın 
olmaları sebebiyle şiddete uğrayan kadınlar, 

• Kanun’da şiddet olarak tanımlanan tutum ve 
davranışlara doğrudan ya da dolaylı olarak maruz 
kalan ya da maruz kalma tehlikesi bulunan kişiler 
ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi 
bulunan kişiler şiddet mağduru bireyler olabilir.  
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6284 SAYILI KANUN İLE ÖNGÖRÜLEN 
TEDBİRLER 

 6284 sayılı Kanun ile öngörülen tedbirler; 
koruyucu ve önleyici tedbirler olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır.  

 Koruyucu tedbirler de, kendi içlerinde; mülki 
amir tarafından verilebilecek koruyucu 
tedbirler ve hakim tarafından verilebilecek 
koruyucu tedbirler olarak ikiye 
ayrılmaktadırlar.  
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MÜLKİ AMİR TARAFINDAN VERİLECEK 
KORUYUCU TEDBİR KARARLARI 

 Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları şunlardır:  
• Kadının kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, 

bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri 
sağlanması. 

• Geçici maddi yardım yapılması. 
• Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve 

danışmanlık hizmeti verilmesi. 
• Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya 

resen geçici koruma altına alınması. 
• Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma 

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 
yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin 
ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması. 
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İSTİSNAİ DURUM 

 Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, 
barınma tedbiri ve korunma tedbirine ilişkin 
kararlar, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. 
Bu durumda, kolluk amiri evrakı en geç kararın 
alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde 
mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir 
tarafından kırk sekiz saat içinde onaylanmayan 
tedbirler kendiliğinden kalkar. 
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HAKİM TARAFINDAN VERİLECEK 
KORUYUCU TEDBİR KARARLARI 

 Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları 
şunlardır: 

• İşyerinin değiştirilmesi. 
• Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı 

yerleşim yeri belirlenmesi. 
• TMK’daki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi 

üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması. 
• Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu 

tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli 
olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış 
rızasına dayalı olarak 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu 
hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin 
değiştirilmesi. 
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ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARLARI 

 Daha önce de belirttiğimiz gibi, Kanun 
kapsamında, koruyucu tedbir kararlarından 
başka bir de önleyici tedbir kararları 
düzenlemiştir. Bunların uygulanmasına  
yalnızca hâkim tarafından karar verilebilir. 

 Ancak hakimin burada da benzer bir tedbirin 
uygulanmasına ya da birden fazla tedbirin bir 
arada uygulanmasına karar verebilmesi 
mümkündür.     
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ÖNLEYİCİ TEDİR KARARLARI 

 Önleyici tedbir kararları şunlardır:  
 Şiddet uygulayanın, 
• Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi  içeren 

söz ve davranışlarda bulunmaması, 
• Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun  korunan 

kişiye tahsis edilmesi, 
• Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması, 
• Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi 

eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması 
• Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve 

kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması, 
• Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi, 
• Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi, 
• Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi, 
• Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan 

silahı kurumuna teslim etmesi, 
• Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da 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 sağlanması, 

• Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanmasıdır.  
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GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN 
HALLER 

 Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde,  
saydığımız ilk dört tedbir, ilgili kolluk 
amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en 
geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü 
içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim 
tarafından yirmi dört saat içinde 
onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar. 
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NAFAKA TEDBİRİ 

 Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini 
sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise TMK 
hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması 
kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz 
önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir 
nafakasına hükmedebilir.  

 Bu Kanun hükümlerine göre nafakaya karar verilmesi 
hâlinde, kararın bir örneği, resen nafaka alacaklısının 
veya borçlusunun yerleşim yeri icra müdürlüğüne 
gönderilir. Eğer nafaka borçlusunun SGK ile bağlantısı 
varsa, başvuru aranmaksızın nafaka, ilgilinin aylık, maaş 
ya da ücretinden icra müdürlüğü tarafından tahsil edilir. 
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İHBAR 

 Şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin 
varlığı hâlinde herkes bu durumu resmi 
makam veya mercilere ihbar edebilir. İhbarı 
alan kamu görevlileri bu Kanun kapsamındaki 
görevlerini gecikmeksizin yerine getirmek ve 
uygulanması gereken diğer tedbirlere ilişkin 
olarak yetkilileri haberdar etmekle 
yükümlüdür. 
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TEDBİR KARARININ VERİLMESİ  
• 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. 

• Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma 
tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk 
görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin 
kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir. 

• Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. 
• Önleyici tedbir kararı ise, geciktirilmeksizin verilir.  
• Tedbir kararı, korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Tedbir talebinin reddine 

ilişkin karar ise sadece korunan kişiye tebliğ edilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili 
kolluk birimi tarafından verilen tedbir kararı şiddet uygulayana bir tutanakla derhâl tebliğ edilir. 

• Tedbir kararının tefhim ve tebliğ işlemlerinde, tedbir kararına aykırılık hâlinde şiddet uygulayan 
hakkında zorlama hapsinin uygulanacağı ihtarı yapılır. 

• Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep 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. Yapılacak 
tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilir.  

• Talep hâlinde ilgililere kişisel eşya ve belgelerinin kolluk marifetiyle teslimi sağlanır. 
 

Av. Elif CANBOLAT 



TEDBİR KARARINA İTİRAZ 

• Bu Kanun hükümlerine göre verilen kararlara 
karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki 
hafta içinde ilgililer tarafından aile 
mahkemesine itiraz edilebilir.  

• İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.  
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TEDBİR KARARLARININ BİLDİRİMİ VE 
UYGULANMASI  

• Bu Kanun hükümlerine göre alınan tedbir kararları, Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlükleri ile verilen 
kararın niteliğine göre Cumhuriyet başsavcılığına veya kolluğa en seri vasıtalarla bildirilir. 

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

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

• Tedbir kararının, kolluk amirince verilip uygulandığı veya korunan 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. 

• Tedbir kararının ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesi, kararın uygulanmasına engel teşkil etmez. 
• Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kişiler, Bakanlığa ait veya Bakanlığın gözetim ve 

denetimi altında bulunan yerlere 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 benzeri yerlerde geçici olarak barındırılabilir. 

• İşyerinin değiştirilmesi yönündeki tedbir kararı, kişinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre 
yetkili merci veya kişi tarafından yerine getirilir. 
 

Av. Elif CANBOLAT 



TEDBİR KARARLARINA AYKIRILIK 

• 6284 Sayılı Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı 
verilen şiddet 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. 

• Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal 
edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre 
zorlama hapsinin süresi on beş günden otuz güne kadardır. 
Ancak zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez. 

• Zorlama hapsine ilişkin kararlar, Cumhuriyet başsavcılığınca 
yerine getirilir. Bu kararlar Bakanlığın ilgili il ve ilçe 
müdürlüklerine bildirilir. 
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ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME  
MERKEZLERİNİN KURULMASI 

 Bakanlık, gerekli uzman personelin görev yaptığı 
ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, 
şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici 
tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik 
destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, 
çalışmalarını yedi gün yirmi dört saat esasına göre 
yürüten şiddet önleme ve izleme merkezlerini 
kurar. Kurulan merkezlerde şiddetin önlenmesi ile 
koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak 
uygulanmasına yönelik izleme çalışmaları yapılır 
ve destek hizmetleri verilir. 
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ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME 
MERKEZLERİNİN VERDİĞİ HİZMETLER 

 Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin verdiği 
hizmetler Kanun’da üç ana başlıkta kategorize 
edilmiştir. Bunlar: 

• Şiddetin önlenmesi ve verilen tedbir 
kararlarının etkin olarak uygulanmasını 
sağlamaya yönelik hizmetler, 

• Korunan kişilere (kadına) verilecek hizmetler, 

• Şiddet uygulayana verilecek hizmetlerdir.  
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ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE VERİLEN TEDBİR KARARLARININ 
ETKİN OLARAK UYGULANMASINI SAĞLAMAYA YÖNELİK 

HİZMETLER 

 
 Şiddetin önlenmesi ve verilen tedbir kararlarının etkin olarak 

uygulanmasının izlenmesi bakımından şiddet önleme ve izleme merkezleri 
tarafından verilecek destek hizmetleri şunlardır: 

• Koruyucu ve önleyici tedbir kararları ile zorlama hapsinin verilmesine ve 
uygulanmasına ilişkin veri toplayarak bilgi bankası oluşturmak, tedbir 
kararlarının sicilini tutmak. 

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

• Gerekli hâllerde tedbir kararlarının alınmasına ve uygulanmasına yönelik 
başvurularda bulunmak. 

• Bu Kanun kapsamındaki şiddetin sonlandırılmasına yönelik bireysel ve 
toplumsal ölçekte programlar hazırlamak ve uygulamak. 

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

• Kadına karşı şiddetin sonlandırılması için çalışan ilgili sivil toplum 
kuruluşlarıyla işbirliği yapmak. 
 

Av. Elif CANBOLAT 



KORUNAN KİŞİLERE (KADINA) 
VERİLECEK DESTEK HİZMETLERİ 

 Korunan kişilerle ilgili olarak şiddet önleme ve izleme merkezleri tarafından 
verilecek destek hizmetleri şunlardır: 

• Kişiye hakları, destek alabilecekleri kurumlar, iş bulma ve benzeri konularda 
rehberlik etmek ve meslek edindirme kurslarına katılmasına yönelik faaliyetlerde 
bulunmak. 

• Verilen tedbir kararıyla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesine yönelik 
önerilerde bulunmak ve yardımlar yapmak. 

• Tedbir kararlarının uygulanmasının sonuçlarını ve kişiler üzerindeki etkilerini 
izlemek, ilgili merci tarafından istenmesi halinde bunları rapor etmek. 

• Psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde yardım ve danışmanlık yapmak. 
• Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, 

ekonomik ve psikolojik durumu hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlayıp 
sunmak. 

• 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca 
maddi destek sağlanması konusunda gerekli rehberliği yapmak. 
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ŞİDDET UYGULAYANA VERİLECEK 
HİZMETLER 

 Şiddet uygulayanla ilgili olarak şiddet önleme ve izleme merkezleri 
tarafından verilecek destek hizmetleri şunlardır: 

• 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 raporu hazırlayıp sunmak. 

• İlgili makam veya merci tarafından istenilmesi hâlinde, tedbirlerin 
uygulanmasının sonuçları ve ilgililer üzerindeki etkilerine dair rapor 
hazırlamak. 

• Teşvik edici, aydınlatıcı ve yol gösterici mahiyette olmak üzere kişinin; 
 

• Öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum 
ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarına katılmasına, 

 
• Alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarıcı madde bağımlılığının ya da ruhsal bozukluğunun 

olması hâlinde, bir sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi olmasına, 
 
• Meslek edindirme kurslarına katılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak. 
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YARARLANILAN KAYNAKLAR 

• Hüsamettin UĞUR, 
– Kadın ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddete Karşı 6284 Sayılı Kanun’un Getirdikleri, 

portal.ubap.org.tr/App_Themes/Dergi/2012-101-1208.pdf. Erişim Tarihi 
24.04.2013 

• Jülide SOYBAŞ,  
– 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddettin Önlenmesi Kanunu’na 

Genel Bakış, http://www.soybas.av.tr/wp-content/uploads/hukuk-gundemi-
2012-1-6284-sayili-kanun.pdf. Erişim Tarihi 24.04.2013 

•  Nazan MOROĞLU, 
– Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi 6284 sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi, 

http://portal.ubap.org.tr/App_Themes/Dergi/2012-99-1169.pdf. Erişim Tarihi: 
24.04.2013 

• Şeyda YILDIRIM,  
– Kadına Yönelik Şiddet, 

www2.bayar.edu.tr/cbukam/docs/Siddet_Sunumlari/Seyda_YILDIRIM.pdf. 
Erişim Tarihi 24.04.2013 
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