AYGAZ A.Ş.
İŞ YERİNDE AİLE İÇİ ŞİDDET POLİTİKASI

AMAÇ:
Aygaz A.Ş. ( Aygaz ) olarak çalışa ları ızı sağlığı ı ve güve liği i ö e se ekteyiz.
Araştır a so uçları kadı çalışa ları % 75’i i herha gi ir şiddet türü e aruz kaldığı ı
göster ekte ve u u veri lilik kayıpları, dalgı lık, iş kazaları ve e zeri şekillerde iş yaşa ı a
etkisi i oldukça yüksek olduğu a işaret et ektedir. Aygaz İş Yerinde Aile İçi Şiddet Politikası’ ı
a a ı, tü çalışa ları ızda aile içi şiddet ko usu da farkı dalık yarat ak, eşitlikçi, güve li ve
şiddeti hiç ir türü e hoşgörü göster eye ir iş orta ı sağla ak, şiddete aruz kala çalışa ları
bu durumu fark etmelerine ve gerekli adı ları at aları a ola ak sağla ak, aile içi şiddet göre
çalışa lara talepleri hali de şirketi politikası ve yö ergeleri doğrultusu da çalışa ı iş yeri deki
konumu ve kariyerinin en az seviyede etkilen esi i sağlaya ak desteği vermek ve aile içi şiddeti işe
etkileri oluştuğu da u etkiyi ele alış içi i açısı da yö eti ilere yol göster ektir.

TANIMLAMALAR:
Aile içi şiddet: Yakı ilişkideki ir kişi i diğeri üzeri de güç ve ko trol kaza a a açlı zor kulla ı ı
davra ış şeklidir. Fiziksel, i sel, duygusal, psikolojik ve eko o ik istis ar aile içi şiddeti oluşturur.
Bazı zor kulla ıcı davra ış şekilleri şu lardır: Vur a, yu rukla a, it e, ıçakla a, silahla ateş
et e, tokatla a, tehditkâr davra ış, isi tak a, aşkaları ı ö ü de küçük düşür e, kişi i
giyi i i, söyledikleri i ve yaptıkları ı ko trol et e, ali kararları ı ko trol et e, takip, ülk tahribi
veya tahri e teşe üs.
Aile içi şiddet her türlü ırksal, eko o ik, eğiti sel, di sel ve ezhepsel çeşitliliğe sahip tü i sa lar
arası da, ay ı ha e içi de yaşaya veya yaşa aya , ikâhlı ya da ikâhsız, kısa dö e veya uzu
dö e ilişkilerde ortaya çıka ilir.
Fail: Aile içi de şiddeti uygulaya kişidir.
Mağdur: Yakı ilişkide ulu duğu kişi tarafı da şiddet içere davra ışlara

aruz kala kişidir.

İLKELERİMİZ:
Aile İçi Şiddet Mağduru Çalışa ları ızı Destekle

esi

Aygaz, aile içi şiddet ağdurları a ve diğer çalışa lara ko uyla ilgili ilgile dir e, yö le dir e ve
yeterli kay akları sağla ası içi çalışa aktır. Aygaz, aile içi şiddet ağdurları ı ilgili sosyal
kuru lara yö le dir e i ya ı sıra u çalışa ları a İ sa Kay akları Müdürlüğü vasıtasıyla gerekli
desteği sağlaya aktır. Desteği e şekilde sağla a ağı ko usu da tü çalışa lar ilgile dirile ektir.
Aygaz, aile içi şiddet ağdurları a işe al ada, işte ayır alarda ve perso el yö et eliği ve İş Kanunu
çerçevesindeki uygula alarda ayrı ılık yap az.
Aygaz, aile içi şiddet ağdurları ı aile içi şiddeti ir so u u olarak kro ik deva sızlık, geç gel e, işi
ile ilgili performans düşüklüğü gi i soru lar yaşaya ile eği i bu süreç boyunca kabul eder. Aile içi

şiddet ede iyle ortaya çıka olu suzluklar şirket ilgisi dâhili de ise tü yö leriyle göz ö ü de
ulu durulur ve soru u çözü ü e yö elik iyi iyetli yaklaşı lar sergile ir. Gösterilen tüm iyi niyetli
çözü ö erileri e ve sağla a desteğe rağ e perfor a s pro le leri çözüle ez ise disipli
uygula aları a geçile ilir.
Aygaz, ağdur çalışa ı ı hakları ı koruyup, o ları desteklerke ütü
ve risk altı daki çalışa ları
ahre iyeti e saygı göstererek yürütür.

u yaklaşı ları

ağdurları

Çalışa lara Sağla acak Destekler:
Aygaz’da aile içi şiddet ko usu da yardı talepleri ol ası halinde çalışa lara da ış a, yö le dir e
ve destek hiz etleri sağla aktadır. Aygaz, bu konuda çalışa sivil toplu kuruluşları arasından
Türkiye Kadı Der ekleri Federasyo u ve Mor Çatı Kadı Sığı ağı Vakfı ile iş irliği hali dedir.

İ sa Kay akları:
Şirketi iz İ sa Kay akları aile içi şiddet ko usu da tü çalışa ları ızı aşvuruları a açıktır. Aile içi
şiddet ağdurları, mesai saatlerinde dışarıda 0212 354 04 77 veya (dâhili) 4477 u aralı telefo u
arayıp destek talebinde bulunabilirler. Başvuruları halinde ve gerektiği ölçüde aşağıdakiler de dâhil
ol ak üzere uygu ted irler alı a ile ektir:









Kişisel verileri 3. şahıslarla paylaşıl a ası
Şirket perso el taşı a servisleri deki seyahati sırası da gerekli ted irler
Ke di özel araçları a şirket otoparkı da yer sağla ası
E iyet iri leri e aşvuruları da ke dileri e destek olu ası
Şirket tarafı da iş irliği sağla ış kuruluşları ko akla a iri leri e ulaştırıl ası
Mağdura yaşadığı sıkı tı ede iyle tale i hali de ava s uygula ası
Es ek esai uygula ası ile yaşaya ağı güve lik soru ları ı
i i ize edil esi
Mağdura tale i hali de yıllık izi kulla dırıl ası veya izin hakkı ulu a ası hali de avans
ahiyeti de yıllık izi kulla dırıl ası

Aile içi şiddet ko usu da aşvuru dâhil, yapıla ütü işle ler gizlilik pre sipleri doğrultusu da
uygula ır, 3. şahıslarla kesi likle paylaşıl az. Sade e ağdur ve iş yeri güve liği içi gereke
durumlarda Şirket Güve liği’ne ve resmi kurumlara bilgi verilebilir.

Sosyal Kurumlar:
Şirket İ sa Kay akları dışı da, aile içi şiddete aruz kala çalışa lar psikolojik destek, hukuki destek,
e iyet iri leri e yö le dir e, sığı a evi e yö le dir e ve gö üllü daya ış ası içi Türkiye
Kadı Der ekleri Federasyo u (TKFD) veya Mor Çatı Kadı Sığı a Vakfı’ a aşvura ilirler.
TKFD Aile İçi Şiddete Son A il Yardı
Mor Çatı Kadı Sığı

Hattı: 0212 656 96 96 veya 0549 656 96 96

a Vakfı: 0212 292 52 31 veya 0212 292 52 32

Mağdura İlişki Alı a Geçici veya Kalıcı Koru a Kararları:
Aygaz’ı ilgili iş yeri adresi i de koru a ala ı olarak elirle diği, hakkı da geçi i ya da kalı ı koru a
kararı ahke e e veril iş ola her çalışa , İ sa Kay akları Müdürlüğü’ne ilgi verip Şirket
Güve liği’ e dilekçe ve ahke e kararı ı irer kopyası ı ilet elidir. Ek olarak, çalışa Şirket
Güve liği’ e istis ar ıya ait şu ilgileri ver elidir: Bir fotoğraf ya da dış görü üş tarifi, oto o ili i
tarifi ile plaka u arası ve Şirket Güve liği’ i iş yeri güve liği içi ihtiyaç duya ile eği gerekli her
türlü diğer ilgi.
Aile İçi Şiddet Uygulayan ya da Uygula a Tehdidi de Bulu a Çalışa lar:
İş yeri kay akları ı kulla arak aile içi şiddet uygulaya /uygula a tehdidi de ulu a herhangi bir
çalışa , işte çıkar a dâhil ve u u la sı ırlı kal a ak üzere disipli işle i e ta idir. Gerekirse
tutukla a, ezai kovuştur a ve/veya soruştur ayla so uçla a ak şekilde kolluk kuvvetleri e
aşvurula aktır. İşyeri kay akları telefo , faks aki esi, e-posta, posta, otomobiller, ofis
alze eleri, fotokopi aki eleri olup yal ız a u larla sı ırlı değildir.
Bazı iş pozisyo ları çalışa a elli türde ilgiye ve kay ağa ulaş a i kâ ı sağla aktadır. Eğer çalışa
u i kâ ı yakı ilişkide ulu duğu kişiye zarar ver ek/ ağla tı kur ak üzere kulla ırsa u çalışa ,
işte çıkar a dâhil ve u u la sı ırlı ol aya yaptırı lar ile so uçla a ile ek bir disiplin
soruştur ası a ta idir. Gerekirse tutukla a, ezai kovuştur a ve/veya soruştur ayla so uçla a ak
şekilde kolluk kuvvetleri e aşvurula aktır.
Aygaz, şiddet uygulaya ı da yardı a ve kay aklara ihtiya ı olduğu u ka ul eder. Gerekli
duru larda, şiddet uygulaya çalışa o aylarsa terapiye yö le dirilir.
EĞİTİM
İş yeri de şiddeti e aza i dirge ede ö e li bir unsur, aile içi şiddet görüldüğü duru ları
elirle ede ve öyle duru larla aşa çık a ve ildir ede eğitil iş iş gü üdür. Aygaz u tür
duru ları tespit ede il ek, en aza indirgemek ve müdahale edebilmek için yöntemler ve yönergeler
hakkı da çalışa ları a ilgile dir e a açlı eğiti progra ları geliştirip su a aktır.
Aygaz çalış a iri leri i aşı da ulu a yö eti ileri ile İ sa Kay akları ve Kuru sal İletişi ’den
ilgililer kadı ı şiddet gördüğü ü söylediği de asıl davra alı ve kadı ı şiddet gördüğü ü
belirtileri nelerdir konulu eğiti leri alırlar.
Aygaz konuyla ilgili şirket dijital iletişi
etkinlikleri düzenler.

platfor ları da eğiti i video ve

esajlar paylaşır, iletişi

Tü Aygaz çalışa ları 2015-2017 döneminde yürütülen Ülke İçi Toplu sal Ci siyet Eşitliği i
Destekliyorum projesi kapsa ı da aldıkları i siyet eşitliği eğiti leri e ilave olarak isterlerse aile içi
şiddet üzeri e eğiti ler talep ede ilirler.

Hukuki Yaptırı

ve Yö et elik

Aygaz, yasal olarak ü kü olduğu a kolluk kuvvetleri ve diğer devlet kuru larıyla iş irliği
yapa aktır. Şirket içerisi de oluşturula u politika, şirketi politika eki i tarafı da hukuk
üşavirleri ile irlikte geliştiril iştir.

