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1. AMAÇ
Tekfen, tüm çalışanları için eşitlikçi, 
sağlıklı, güven ve gizlilik içerisinde 
konuşabilecekleri, destek ve yardım 
alabilecekleri, dayanışmacı, şiddetin 
hiçbir türüne hoşgörü göstermeyen bir iş 
yeri ortamı sağlamayı amaçlamaktadır. 
Bu doğrultuda, aile içi şiddete maruz 
kalan kadın çalışanlarını bu durumu 
fark etmeleri, şiddeti hayatlarından 
uzaklaştırmaları ve olumsuz etkilerinin 
üstesinden gelebilmeleri için teşvik 
etmektedir.

2. KAPSAM 
Tekfen, İstanbul Sözleşmesi ve T.C. 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’na bağlı Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü’nün yaptığı tanımlara 
bağlı kalarak, doğrudan veya tanık olma 
yoluyla yaşanacak her türlü şiddet 
olgusunu “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” 
olarak kabul etmektedir.

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddette, eylemi 
gerçekleştirenle maruz kalanın biyolojik, 
hukuki veya ailevi bağı olup olmadığına, 
aynı ikameti paylaşıp paylaşmadığına 
bakılmaz. Bu şiddet, aile içinde veya 
biriminde, mevcut ya da daha önceki 
eşler ya da birlikte yaşayan bireyler 
arasında yaşanır ve kadını hedefler. 
Fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik 
şiddet eylemlerini kapsar.

Aile İçi Şiddetle Mücadele etmek 
için hazırlanmış bu rehber, Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içerisinde görev 
yapan çalışanlar ile sınırlı olup, Tekfen 
Holding ve Grup Şirketlerini, şubelerini 
ve iştiraklerini, üst düzey yöneticilerini, 
yönetim kurulu üyelerini ve çalışanlarını 
kapsar; ancak taşeronlar, tedarikçiler, iş 
ortakları ve Tekfen ile ilişkili herkes için 
de yol gösterici ve tavsiye niteliğindedir. 

Kadına Yönelik
Aile İçi Şiddetle
Mücadele Rehberi
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Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, 

eylemi gerçekleştirenle maruz 

kalanın biyolojik, hukuki veya ailevi 

bağı olup olmadığına, aynı ikameti 

paylaşıp paylaşmadığına bakılmaz. 

Bu şiddet, aile içinde veya biriminde, 

mevcut ya da daha önceki eşler 

ya da birlikte yaşayan bireyler 

arasında yaşanır ve kadını hedefler. 

Fiziksel, cinsel, psikolojik ve 

ekonomik şiddet eylemlerini kapsar.

3. TANIMLAR ve AÇIKLAMALAR
Rehberde yer alan kavramlar genel 
anlamlarıyla değil, bu rehberin amacıyla 
sınırlı olarak ve büyük ölçüde İstanbul 
Sözleşmesi’nden faydalanarak 
tanımlanmıştır. 

İstanbul Sözleşmesi
Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin 
önlenmesi konusunda ülkemizin ilk 
imzacı olarak taraf olduğu 1 Ağustos 
2014 tarihinde yürürlüğe giren, 
“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile 
İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi”dir. 
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Kadına Yönelik Şiddet 
Kadınlara karşı insan hakları ihlali 
ve ayrımcılığın bir biçimi olarak 
anlaşılmalıdır. İster kamusal alanda ister 
özel yaşam alanında meydana gelsin; 
kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya 
ekonomik anlamda zarar ya da acı veren, 
toplumsal cinsiyet algısına dayalı her 
türlü eylemi, söz konusu eylemlerde 
bulunma tehdidini, zorlama veya keyfi 
olarak kadınları özgürlüklerinden yoksun 
bırakma davranışlarını ifade eder.  
Kadınlar kelimesi 18 yaşın altındaki kız 
çocuklarını da kapsar. 

Toplumsal Cinsiyet 
Herhangi bir toplumun, kadınlar ve 
erkekler için uygun olduğunu düşündüğü 
sosyal anlamda oluşturulmuş roller, 
davranışlar, faaliyetler ve özelliklerdir. 

Kadına Yönelik Toplumsal
Cinsiyete Dayalı Şiddet 
Bir kadına karşı, kadın olduğu için 
yöneltilen veya kadınları orantısız bir 
biçimde etkileyen şiddettir.

Aile İçi Şiddet, Ev İçi Şiddet, 
Yakın İlişkide Şiddet
Aile, bireyin kendisine yakın hissettiği 
ve aile dediği, geleneksel anlamıyla 
geniş aileyi kapsayan tüm ilişkilerdir. Bu 
kapsamda evlilik bağı olup olmadığına, 
ilişkinin devam edip etmediğine, ilişki 
türünün eşler, ebeveyn veya çocuk 
arasında hatta geniş aile ilişkisi olup 
olmadığına bakılmaksızın bu ilişkiler 
içerisindeki tüm bireyler kapsam 

dahilindedir.  Şiddet ise bir bireyin 
fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik 
olarak zarar görmesine veya acı 
çekmesine sebep olan, tehdit, baskı ve 
kontrol içeren her türlü davranış olarak 
tanımlanmaktadır. Dolayısıyla tüm bu 
ilişkiler içerisinde doğrudan veya tanık 
olma yoluyla yaşanacak her türlü şiddet 
olgusu  “Aile İçi Şiddet” olarak tanımlanır.

Aile İçi Şiddete 
Maruz Kalan (Mağdur) 
Yakın ilişkide bulunduğu kişi tarafından 
şiddet içeren davranışlara maruz kalan 
birey.

Şiddet Uygulayan (Fail)
Geçmişte veya bugün, yakın ilişkide 
bulunduğu kişiye şiddet uygulamış veya 
uygulayan birey. 

Tanıklık Eden 
Şiddete doğrudan maruz kalmayan 
ancak şiddet ortamında bulunan ve 
tanıklık eden birey.

Şiddet Döngüsü
Yakın ilişkide şiddetin sistematikliği 
şiddet–özür döngüsünün ardı ardına 
yaşanmasını da beraberinde getirir. 
Şiddet uygulayan kişinin, davranışları 
için maruz kalandan özür dilemesi, 
maruz kalanı suçlu hissettirmesi, maruz 
kalan ile iletişimi kesmesi, davranışlarını 
değiştireceğine dair sözler vermesi gibi 
süreçlerin ardından şiddet davranışları 
tekrar eder.
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Çalışan Kadınların  Herhangi Bir 
Şiddet Türüne (Fiziksel, Ekonomik, 

Psikolojik veya Cinsel Şiddet) 
Maruz Kalma Durumu (%)*

Fiziksel Şiddet 22,8

Cinsel Şiddet 10,3

Psikolojik Şiddet 60

Ekonomik Şiddet 53

75

25

Hiçbir zaman maruz kalmadım

En az bir kez maruz kaldım

*Kaynak: Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun, Kadına Yönetik Aile İçi Şiddetle İlgili İş Yeri 
Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi’ndeki “Yakın ilişkide şiddetin beyaz yakalı çalışanlara ve 
işletmeye etkisi araştırma sonuçları” 7

Çalışan Kadınların 
Maruz Kaldığı Farklı 

Şiddet Deneyimleri (%)* 



Fiziksel Şiddet 
Şiddet uygulayan kişinin, maruz kalanı 
fiziksel saldırgan davranışlarla kontrol 
altına almaya çalışmasıdır. İtme, vurma, 
vurmak üzere el kaldırma, tokat atma, 
yumruk atma, kesici delici aletlerle ve 
yakıcı maddelerle tehdit etme veya 
yaralama ve bir obje fırlatma fiziksel 
şiddet tipleri arasında sıralanır. Fiziksel 
şiddet her zaman yara izi bırakmayabilir 
ve dışarıdan fark edilmeyebilir.

Ekonomik Şiddet
Şiddet uygulayan kişinin,  maruz kalana 
ekonomik kararlarında sistematik 
şekilde baskı uygulaması ve hareket 
alanını sınırlamasıdır. Mağdurun gelirini 
kontrol etme, elinden alma, mallarına 
zarar verme veya varlıklarına el koyma 
ekonomik şiddet tipleri arasında yer alır. 

Cinsel Şiddet 
Cinsel ilişkide tarafların onayı esastır. 
Cinsel şiddet, kadının onay vermediği 
bir cinsel ilişkiye erkek tarafından 
zorlanması ya da cinsel içerikli taciz, 
tehdit, hakaret veya saldırıya maruz 
kalmasıdır. Cinsel şiddet, fiziksel taciz 
veya tecavüzü kapsadığı gibi kadının, 
istemediği halde psikolojik baskı 
veya tehdit altında cinsel ilişkiye rıza 
göstermek zorunda bırakılmasını da 
kapsar. Bu davranışlar sözlü veya yazılı 

olarak ya da sanal ortam aracılığı ile 
gerçekleştirildiklerinde de cinsel şiddet 
olarak değerlendirilir. 

Psikolojik Şiddet 
Şiddet uygulayan kişinin, maruz kalana 
sistematik olarak duygusal veya 
psikolojik baskı uygulamasıdır. Tehdit, 
sözlü taciz, başkaları önünde aşağılama, 
küçümseme ve mağdurun giyimini, 
hareketlerini, ilişkilerini denetleme, 
sınırlama, yakınları ve varsa çocukları 
üzerinden tehdit etme psikolojik şiddet 
tipleri arasında yer alır.

“Kadına yönelik şiddet 
ister kamusal alanda 
ister özel yaşam alanında 
meydana gelsin; kadınlara 
fiziksel, cinsel, psikolojik 
veya ekonomik anlamda 
zarar ya da acı veren, 
toplumsal cinsiyet algısına 
dayalı her türlü eylemi, 
söz konusu eylemlerde 
bulunma tehdidini, 
zorlama veya keyfi olarak 
özgürlükten yoksun 
bırakma davranışlarını 
ifade eder.”
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Fiziksel Belirtiler 
Bilek ve boğaz gibi bölgelerde belirgin yara izi, 
morarma ve çürükler, saçlarda belirgin şekilde 
görülen yoluklar, fiziksel yaraları kapamak için 
yapılmış olduğunu düşündüren aşırı makyaj, gereksiz 
ve mevsim dışı aksesuar, adalelerde güçsüzlük, 
topallama, muhtemel acıyı önlemek amacıyla yavaş 
ve tedirgin hareket etme. 

Davranışsal Belirtiler
Depresyon, yetersizlik duygusu ve kendine 
güvenmeme, sinirlilik veya sürekli üzgün olma hali, 
tedirginlik, korku, suçluluk duygusu, saldırganlık, 
anksiyete, kaygı, iletişim bozukluğu, umutsuzluk, 
bitkinlik, işin gerektirdiği haller dışında iş yerinde 
uzun süre kalma. 

İş Performansına Yönelik Belirtiler
İşe geç gelme, işten erken çıkma, sık sık mazeret izni 
alma, hatalar ve unutkanlık, odaklanamama, telefona 
cevap vermeme veya vermekten çekinme, algılama 
sorunları, iş yeri binasından yalnız ayrılmaktan veya 
park yerine tek başına yürümekten korkma, işle ilgili 
olmayan konularda fazla zaman harcama. 

Kadına Yönelik
Şiddet Belirtileri
Kadına yönelik şiddetin, genellikle özel yaşam alanında gerçekleşen bir davranış 
olduğu için dışarıdan anlaşılması kolay olmayabilir. Ancak mağdurun bazı davranışları 
şiddete uğradığının göstergesi olabilir. Bu belirtilerden yaygın olanları şunlardır:
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İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi 
TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) iş birliği ile Sabancı Üniversitesi 
Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülen bu proje şirketlerin, aile içi şiddete karşı 
harekete geçmelerini sağlamaya yönelik oluşturulmuş, Tekfen Holding’in de paydaşı 
olduğu bir projedir. 

Aile İçi Şiddetle 
Mücadele Komitesi 
Tekfen Grup Şirketleri çalışanlarından oluşan, İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi 
için ekip üyeleri ile gönüllülerden oluşturulmuş, içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği 
konusunda eğitim almış üyelerin de yer aldığı komitedir. 

Tekfen Yöneticisi 
Tekfen Grup Şirketleri’nde müdür ve üstü seviyede görev alan tüm çalışanları temsil 
etmektedir.  
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Çalışan Kadınlara Göre  
Şiddetin İş Yaşamına Etkisi (%)*

Çalışan Kadınların Şiddete 
Maruz Kalma Durumu (%)*

Oldukça etkiler          Tamamen etkiler         

Biraz etkiler                 Hiç etkilemez

50,2

7

0,9
41,9

Son bir yıl içinde maruz kaldım

1 ila 5 yıl önce maruz kaldım

5 ila 10 yıl önce maruz kaldım

10 yıl veya daha öncesinde maruz kaldım 

Hayır, maruz kalmadım

2

4

4

2

88

*Kaynak: Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun, Kadına Yönetik Aile İçi Şiddetle İlgili İş Yeri 
Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi’ndeki “Yakın ilişkide şiddetin beyaz yakalı çalışanlara ve işletmeye 
etkisi araştırma sonuçları”
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4. ROLLER ve SORUMLULUKLAR

Aile İçi Şiddetle 
Mücadele Komitesi 
• Tekfen, Aile İçi Şiddetle Mücadele 
Rehberinin ve Politikasının tüm 
paydaşları kapsayacak şekilde 
duyurulmasından, 

• Aile içi şiddetle mücadele konusunda 
ihtiyaç duyulan birimlere ve çalışanlara 
rehberlik edilmesinden, 

• Farkındalığın oluşturulması adına 
eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının 
planlanmasından,

• Gelen başvuruların gizlilik esasları 
çerçevesinde değerlendirilmesi ve 
vaka bazında gerekli desteklerin 
sağlanmasının koordinasyonundan, 

• Aile içi şiddete yönelik rehberin ve 
politikanın gerektiğinde güncellen- 
mesinden,  

• Destek mekanizmalarının geliştirilmesi 
ve iyileştirilmesi konusunda 
önerilerin alınması ve çalışmaların 
yürütülmesinden sorumludur.

Tekfen Yöneticisi 
• Aile içi şiddet konusunda kadın 
çalışan takım arkadaşına bu rehber 
doğrultusunda yol gösterici olur, gerekli 
desteği ve bu rehberde belirtilen 
imkânları sunar.

• Aile İçi Şiddetle Mücadele Komitesi’yle 
iletişime geçerek, gerektiğinde gizlilik 
esasına uygun olarak eğitim alır, 
rehberlik yapar.

İnsan Kaynakları
Aile içi şiddete maruz kalan kadın 
çalışanların korunması ve şiddetin 
önlenmesi amacıyla şirket olarak 
alınabilecek ve bu rehberde yer 
alan destek ile kaynakların hayata 
geçirilmesinden sorumludur. 

Tüm Çalışanlar
• Aile içi şiddete maruz kalan kadın 
çalışma arkadaşının Aile İçi Şiddetle 
Mücadele Komitesi’yle iletişime 
geçmesini teşvik etmekten,   

• Aile içi şiddete maruz kalan kadın 
çalışma arkadaşından edindiği 
bilgileri izin almadan üçüncü şahıslar 
ile paylaşmamaktan ve gizliliğini 
korumaktan sorumludur. 
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5. POLİTİKA
Tekfen, aile içi şiddeti, insan onuruna 
yapılan bir saldırı olarak kabul etmekte 
ve en temel insan haklarının ihlali olarak 
görmektedir. Tekfen, aile içi şiddetin 
gelir ve eğitim düzeyi fark etmeksizin 
ortak bir halk sağlığı sorunu olduğunun 
ve bu sorunun çözülmesi için kamu, özel 
sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 
birlikte mücadele etmesi gerektiğinin 
farkındadır.

Tekfen, şiddetin hiçbir türüne hoşgörü 
göstermeyen bir işyeri ortamı sağlamayı 
taahhüt ederek, tüm çalışanlarını 
aile içi şiddetle mücadele konusunda 
desteklemektedir. Tekfen, aile içi 
şiddeti çalışanlarından uzaklaştırmak 
ve eğer maruz kalmışlarsa, olumsuz 
etkilerinin üstesinden gelebilmelerine 
destek olmak için aşağıdaki ilkeleri 
benimsemektedir.

FARKINDALIK
Tekfen, aile içi şiddetle mücadelede 
farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim 
ve bilgilendirme çalışmalarını organize 
eder. 

DESTEK
Tekfen, aile içi şiddete maruz kalan veya 
şiddet gösteren çalışanlarının gerekli 
psikolojik veya tıbbi desteği alabilmeleri 
için başvuru yapmalarını teşvik eder. 

Başvuruları etkin şekilde değerlendirir, 
şirket içi veya dışı destek kaynaklarına 
yönlendirme yapar. Aile içi şiddete 
maruz kalan çalışanının fiziksel ve 
zihinsel sağlık, güvenlik veya performans 
sorunları yaşayabileceği öngörüsüyle, 
olayları tüm boyutları göz önünde 
tutarak ele alır. 

Aile içi şiddetin şirket kaynakları 
kullanılarak uygulandığının tespit 
edilmesi durumunda, disiplin sürecini 
derhâl hayata geçirir.

RIZA ve GİZLİLİK
Başvuruda ve sürecin ilerletilmesinde 
çalışanlarının rızalarını esas alır.   

Kişilerin özel yaşamlarına saygı duyar, 
süreci gizlilikle yürütür.
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6. DESTEKLER ve KAYNAKLAR
Tekfen, şiddete maruz kalan kadınların 
uğradıkları şiddeti kanıtlamalarının zor 
olduğunun veya daha çok şiddete maruz 
kalma endişeleri nedeniyle bu konularda 
adım atmakta zorluk çekebileceklerinin 
farkındadır. Bu nedenle, şiddete maruz 
kalan kadının ya da tanıklık edenin 
beyanını esas kabul eder. 
 
Tekfen, aile içi şiddet ile mücadele 
konusunda, şiddete maruz kalan ve 
şiddet uygulayan çalışanları için, kendi 
talepleri doğrultusunda bu maddede 
yer alan şirket içi destek ve kaynakları 
mümkün ve makul olan hallerde hayata 
geçirir. 

Şirket içi sağlanan destek 
mekanizmalarına başvuruda bulunan 
kişinin kasıtlı yalan söylediği veya yanlış 
beyanlarda bulunduğu yönünde ciddi 
şüpheler oluşması halinde, durumun 
tespit edilebilmesi için ilgili iç denetim 
veya disiplin süreci başlatılabilir.  

Aile İçi Şiddete Maruz 
Kalan Çalışan
Tekfen, aile içi şiddete maruz kaldığını 
beyan eden kadın çalışanına talebi 
üzerine, şu konularda destek sağlar:
 

a. Psikolojik Destek ve Danışmanlık* 
• Telefonda 7/24 psikolojik danışmanlık 
ve rehberlik. 
• Telefonda 7/24 hukuki bilgi hizmeti.  
• Online psikolojik danışmanlık hizmeti.
• Çevrimiçi ya da yüz yüze psikolojik 
danışmanlık hizmeti.

*Bu hizmetten Tekfen çalışanları, alt 
yüklenicileri ve çalışanların aynı evde 
ikamet ettiği birinci derece yakınları 
faydalanabilir.

b. Fiziksel Güvenlik Desteği
• Şahsi aracı bulunan çalışan için şirket 
otoparkında yer ayrılması.
• İş telefon numarası veya e-posta 
adresinin değiştirilmesi.
• Şirket santrali aracılığıyla erişimin 
engellenmesi.
• Maaşının kendisinin belirleyeceği 
başka bir banka hesap numarasına 
yatırılması. 
• Şiddet uygulayan ya da uygulama 
tehdidinde bulunan kişinin, şiddet gören 
çalışanın bulunduğu ofis mekânı içerisine 
girişinin engellenmesi ve buna benzer 
fiziksel güvenlik destekleri. 

Aile İçi Şiddetle Mücadele Komitesi 
değerlendirme yaparken şirketin 
imkânlarını ve vakanın özelliklerini 
göz önünde bulundurur;  gereğini 
yapmaları için ilgili departmanlara bilgi 
iletir. (Uzaklaştırma kararı var ise, ilgili 
mahkeme kararı ile gerekli tüm bilgilerin 
güvenlik birimine verilmesi gerekir.)
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c. Maddi Destek
Çalışanın içinde bulunduğu durumda 
ihtiyacı olabilecek öngörülemeyen 
giderleri için yılda bir defa olmak ve 
6 ay içerisinde tahsil edilmek üzere 
1 aylık maaşa kadar avans verilebilir.

d. İş Performansı Desteği
Çalışanın bağlı bulunduğu yöneticisi ve 
İnsan Kaynakları koordinasyonu ile;  
• Çalışanın performans kaygısını 
azaltmak adına performans kriterlerinin 
yeniden gözden geçirilmesi,

• Çalışanın güvenlik ve koruma edinme, 
yeni ev bulma, danışmanlık ve sağlık 
hizmeti alma ya da diğer gerekli 
konularla ilgilenmesi amacıyla yılda 
toplam 10 güne kadar ücretli idari izin 
verilmesi,
• Çalışana  gerekli  durumlarda  esnek 
çalışma imkânlarının sunulması sağlanır.

Erkeklerin Birlikte Olduğu Kişiye Kötü veya 
Kırıcı Davranışta Bulunma Durumları*

Evet
Hayır

Erkeklerin birlikte oldukları 
kadınların %57’si tam zamanlı 
veya yarı zamanlı çalışmaktadır.

%36

%64

*Kaynak: Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun, Kadına Yönetik Aile İçi Şiddetle İlgili İş Yeri 
Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi’ndeki “Yakın ilişkide şiddetin beyaz yakalı çalışanlara ve 
işletmeye etkisi araştırma sonuçları”

Tekfen, alt yüklenici çalışanları için fiziksel 
güvenlik desteği, maddi destek veya iş 
performansı desteklerinin ve kaynaklarının 
sağlanması açısından çalışanın bağlı 
bulunduğu şirkete buna benzer politika 
ve uygulamalar geliştirmeleri için yol 
göstererek, teşvik etmektedir.
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Aile İçi Şiddet Uygulayan 
ya da Uygulama Tehdidinde 
Bulunan Çalışan
Tekfen, şiddet uygulayanın da yardıma 
ihtiyacı olduğunu kabul etmektedir. 
Şiddet uygulayan ya da uygulama 
tehdidinde bulunan çalışanını ya da 
çalışan ile aynı evde ikamet eden yakınını 
gönüllülük esasıyla aile içi şiddetle 
mücadele hattı üzerinden terapiye 
yönlendirmektedir.  

Şirket kaynaklarını (telefon, e-posta, 
otomobil, ofis malzemesi vb.) kullanarak 
aile içi şiddet uygulayan ya da uygulama 
tehdidinde bulunan çalışan, TEKFEN-
GRP-TDY-007 Disiplin Tekdüze Yöntemi 
doğrultusunda disiplin sürecine tabi 
tutulur. Gerekli durumlarda, kolluk 
kuvvetlerine başvuruda bulunulur. 

Şiddet uygulayan çalışanın aile içi şiddet 
olarak nitelendirilebilecek eylemlerinin 
hukuken tespiti durumunda, ilgili tüm 
tazminat ve sorumlulukları şirkete 
ait olmak üzere şiddet uygulayan 
çalışanın iş sözleşmesi tek taraflı olarak 
feshedilebilir. 

Çalışma Arkadaşına Aile İçi 
Şiddet Uygulandığını Öğrenen 
Çalışan
Çalışana, talepte bulunması durumunda, 
aile içi şiddete maruz kalan çalışma 
arkadaşına destek olması amacıyla 
(hastane, mahkeme veya çocuk bakımı 
gibi) yılda 2 güne kadar idari izin verilir.

Tekfen, şiddete maruz kalan 

kadınların uğradıkları şiddeti 

kanıtlamalarının zor olduğunun 

veya daha çok şiddete maruz 

kalma endişeleri nedeniyle bu 

konularda adım atmakta zorluk 

çekebileceklerinin farkındadır. 

Bu nedenle, şiddete maruz kalan 

ya da tanıklık eden kadının 

beyanını esas kabul eder. 
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7. BAŞVURU SÜRECİ ve İLETİŞİM KANALLARI

Şirket İçi Başvuru Kanalları:
Tekfen Aile İçi Şiddetle Mücadele Hattı: 0212 924 78 59 - 0 549 656 96 96 
Psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmeti 7/24 verilmekte ve hat, bağımsız bir şirket 
tarafından yönetilmektedir.
Aile İçi Şiddetle Mücadele Komitesi: aileicidestek@tekfen.com.tr
Etik ve Uyum Koordinatörlüğü: holding.uyum@tekfen.com.tr

Şirket Dışı Başvuru Kanalları:
Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı: 0 212 656 96 96 
Alo 183 (Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli Sosyal Hizmet Danışma Hattı): 
Şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan ve desteğe gereksinimi olan 
kişilere psikolojik, hukuki ve ekonomik alanlarda danışmanlık hizmetleri sunulur. 
Yararlanabileceğiniz hizmet kuruluşları konusunda bilgi edinebilirsiniz.

Aile içi şiddete herhangi biçimde 
doğrudan veya dolaylı olarak maruz 
kaldığını düşünen kadın aşağıda yer alan 
şirket içi başvuru kanalları üzerinden 
telefon veya e-posta yoluyla iletişime 
geçebileceği gibi yüz yüze başvuruda 
bulunabilir ya da bilgi talep edebilir. 

Başvuruda bulunan kadın, aile içi 
şiddete maruz kaldığını ispatlamak 
zorunda değildir. Başvuran, gönüllülük 
esasına uygun olarak açık rıza beyanı 
doğrultusunda konu ile ilgili istediği 
bilgiyi paylaşır. Görüşmelerde özel 
hayata saygı ve gizlilik esastır.

Başvuruda bulunan kişiye şirket içi 
ve şirket dışı destekler ve kaynaklar 
ile ilgili seçenekler sunulur. Süreç 
tamamen başvuranın isteği ve kararı 
doğrultusunda ilerletilir. 

Başvuruda bulunan kişinin can güvenliği 
tehdit altında ise Aile İçi Şiddetle 
Mücadele Komitesi bu konudan 
haberdar edilir ve mağdurun acil durum 
kapsamında ilgili resmi kurumlara derhal 
bilgi vermesi için yönlendirilir.

18



Alo 155: Polis İmdat Hattı
Alo 156: Jandarma İmdat Hattı
Şiddet gören kişilerin başvurabileceği Polis ya da Jandarma, öncelikle başvuran 
kişinin güvenliği sağlar ve yasal işlemleri başlatır. Tespit edilen ihtiyaçlar 
doğrultusunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri  ya da Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezlerine yönlendirme yapar.
Alo 112: Ambulans  
Sağlık Kuruluşları: Hastane, sağlık ocakları, sağlık evi, aile hekimliği (Gerekli ise ilk 
müdahalenin yapılması ve şiddeti belgeleyen rapor alınması için.)
Cumhuriyet Başsavcılığı: Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile Mahkemesi ve ilgili 
mahkemelere başvurarak şiddet uygulayan kişi hakkında suç duyurusunda 
bulunulabilir. Yasal işlemlerin başlatılması ve şiddet uygulayandan korumaya yönelik 
tedbirlerin alınması talep edilebilir.
Kadın Sivil Toplum Kuruluşları: Şiddet gören kişiler, sivil toplum kuruluşlarına bağlı 
kadın sığınma evleri ve kadın danışma merkezlerine başvurabilir. Merkezlerden 
psikolojik, sosyal, ekonomik ve hukuki destek alabilir.
Baroların Adli Yardım Kurulları ve Kadın Dayanışma Merkezleri: Hukuki desteğe 
ihtiyaç olması halinde ücretsiz danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlanmaktadır.
Alo Baro Kadın Hakları Merkezi: 0 212 393 08 29
Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı: 0 212 292 52 31 - 0 212 292 52 32
Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği: 0 850 441 62 84
Belediyelerin Kadın Dayanışma Merkezleri

Tekfen, tüm paydaşlarının, başta kadına 
uygulanan olmak üzere aile içi şiddet 
konusunda bilinçlenmesi amacıyla 
politika ve uygulamalar konusunda 
farkındalık çalışmaları yürütür. Bu 
amaçla Holding ve Grup Şirketlerindeki 

Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik, 
İnsan Kaynakları ve Etik ve Uyum 
birimlerinin politika ile uygulamalarını 
tüm paydaşlarıyla paylaşır ve talep 
eden paydaşlarını eğitim, bilgilendirme 
toplantısı vb. çalışmalarına dahil eder. 

8. FARKINDALIK ÇALIŞMALARI
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Tekfen Aile İçi Şiddetle Mücadele Hattı:

Fiziksel Şiddet
Ekonomik Şiddet
Cinsel Şiddet
Psikolojik Şiddet

Şiddetin nasıl olduğunun 
bir önemi yok. Bu şiddet türlerinden 
herhangi birine maruz kaldıysan

 HEMEN ARA!

0 212 924 78 59 
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle 
Mücadele Rehberi’i için QR kodu okutabilirsiniz.


