
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 

DEPOLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI 

 

 

 

 

 

TUZ GÖLÜ DOĞAL GAZ YERALTI 

DEPOLAMA GENİŞLEME PROJESİ 

CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDETİN 

ÖNLENMESİ İÇİN EYLEM PLANI 

 

Rev. 0 

 

Doküman No: BOT-GSEP-PLN-SOC-101 

 

Ekim, 2019 

 



1 
 

İÇİNDEKİLER 

 
KISALTMALAR ............................................................................................................. 2 

1. GİRİŞ ........................................................................................................................... 3 

1.1. Amaç ve Kapsam ............................................................................................................ 4 
1.2. Özet Proje Tanımı ........................................................................................................... 4 

2. YASAL ÇERÇEVE ..................................................................................................... 5 

2.1. İş Kanunu ........................................................................................................................ 5 
2.2. Türk Ceza Kanunu .......................................................................................................... 5 
2.3. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ....................... 5 
2.4. Standart Tedarik Dokümanı, Danışmanlık Hizmetleri Teklif Talebi .............................. 6 

3. CSS/CT RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ .......................... 6 

3.1. Projenin CSS/CT Riskleri ............................................................................................... 6 
3.2. Azaltma Önlemleri .......................................................................................................... 7 

3.2.1. Yapım İşi Yüklenicisinin, Danışmanların ve BOTAŞ’ın İnsan Kaynakları 
Departmanının CSS/CT Konularındaki Hassasiyetlerinin Yükseltilmesi ........................... 7 
3.2.2. Projeden Etkilenen Kişilerin Bilinçlendirilmesi Toplantıları .................................... 7 
3.2.3. Eğitimler .................................................................................................................... 9 
3.2.4. Davranış Kuralları ..................................................................................................... 9 
3.2.5. Şikâyet Mekanizması ................................................................................................. 9 
3.2.6. Kadın ve Erkekler için Ayrılmış Alanlar ................................................................. 10 

4. CSS/CT OLAYLARINA MÜDAHALE ......................................................................10 

5. PAYDAŞLAR .............................................................................................................13 

5.1. Hizmet Sağlayıcılar ....................................................................................................... 13 
5.1.1. Güvenlik Güçleri (Polis ve Jandarma) ..................................................................... 14 
5.1.2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ................................................... 14 
5.1.3. Sağlık İl Müdürlüğü ................................................................................................. 14 
5.1.4. Adalet Hizmetleri (Mahkemeler) ............................................................................. 14 

5.2. Paydaş Katılımı .......................................................................................................... 14 
 

6. GÖREV VE SORUMLULUKLAR .............................................................................15 

7. İZLEME VE RAPORLAMA ......................................................................................16 

Ek 1. CSS/CT ile İlgili Ulusal Mevzuat ...........................................................................18 

Ek 2. CTŞ/CT ile İlgili Dünya Bankası Standart Temin Dokümanı Hükümleri .............21 

Ek 3. Davranış Kuralları ................................................................................................23 

Ek 4. Hizmet Sağlayıcıların Belirlenmesi ........................................................................26 

Ek 5. Hizmet Sağlayıcı İçin Rıza Formu .........................................................................30 

Ek 6. İç Soruşturma İçin Rıza Formu ............................................................................32 

 
 



2 
 

KISALTMALAR 

 

BOTAŞ – Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.  

CSS – Cinsel Sömürü ve Suistimal 

CT – Cinsel Taciz  

CTŞ – Cinsiyet Temelli Şiddet  

ÇSED – Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme 

ŞÖNİM – Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi 

YYEP – Yeniden Yerleşim Eylem Planı  
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1. GİRİŞ 

Cinsiyet Temelli Şiddet (CTŞ) “bir kimsenin iradesine karşı uygulanan ve toplumsal olarak atfedilen 
cinsiyet farklılıklarına dayanan her türlü zararlı eylem için kullanılan bir şemsiye terim1” olarak 
tanımlanabilir.  CTŞ özel ya da kamu hayatında yaşanabilecek olan aşağıdaki durumları içerir:   

 Fiziksel, zihinsel ya da cinsel olarak zarara ya da sıkıntıya yol açan davranışlar,  

 Bu tarz davranışlara ait tehditler, 
 Zorlama ve diğer özgürlükten mahrum edici durumlar, 

Özellikle kadınlar ve genç kızlar hayatları boyunca CTŞ’den etkilenmektedir. CTŞ cinsel, fiziksel ve 
psikolojik istismar şeklinde gerçekleşebilir. CTŞ evde, sokakta, okulda, çalışma alanlarında, tarım 
alanlarında veya göçmen kamplarında, barış döneminde olabileceği gibi, kargaşa ve kriz dönemlerinde de 
yaşanabilir.    

Bir eylemi CTŞ olarak nitelendirebilmek için, eylemin kadın ve erkek arasındaki eşit olmayan güç 
ilişkisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.  

Türk Mevzuatı CTŞ’in tüm türlerini suç olarak kabul eder.  

Proje kapsamında işçilerin proje bölgesine göçmeleri ve orada geçici olarak yaşamaları CTŞ riskini de 
beraberinde getirmektedir. CTŞ riski projenin göz önünde bulundulması gereken en önemli sosyal 
etkilerinden birisidir. Projeyle ilgili en temel CTŞ riskleri, Cinsel Sömürü ve Suistimal (CSS) ve Cinsel 
Taciz (CT) dir. Bu nedenle bu doküman söz konusu iki risk üzerine yoğunlaşacaktır. 

Cinsel Sömürü ve Suistimal (CSS)  

Cinsel Sömürü ve Suistimal (CSS), bir kişinin gücünün, güveninin ya da hassasiyetininin başka biri 
tarafından maddi, sosyal veya politik kar sağlamak şeklinde, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, cinsel 
amaçlarla kötüye kullanılması olarak tanımlanmaktadır.  

Cinsel istismar aynı zamanda “zorla veya eşitsiz veya zorlayıcı koşullar altında, cinsel nitelikteki gerçek 
fiziksel saldırı veya tehdit” şeklinde de tanımlanmaktadır. 

Cinsel Taciz (CT) 

Cinsel Taciz istenmeyen cinsel istekler ve benzeri sözlü ya da fiziksel davranışlar olarak tanımlanır.  

CSS bir faydalanıcı ya da toplumun bir üyesine karşı işlenen bir suçtur. Diğer yandan CT bir organizasyon 
ya da şirketin personelleri arasında yaşanır. İkisi arasındaki ayrım önemlidir çünkü şirket politikaları ve 
personel eğitimi, bunların raporlanması için prosedürlerinde bunlara özel talimatlar içerebilir.     

Rıza 

Rıza, CSS ve CT için göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husustur. Rıza, bir kimsenin bir şeyi 
yapmak için gönüllü olarak yaptığı seçimidir. Cinsel bir aktivite için rıza özgür irade ile verilmelidir.  

Eğer anlaşma aşağıdaki koşullar altında sağlanıyorsa rızanın varlığından bahsedilemez: 

 Tehdit, güç kullanımı ya da zorlama, kaçırma, dolandırıcılık, hileli yönlendirme, aldatma veya 
yalan beyan 

 Kişinin hali hazırda hak ettiği bir hakkı elinden almak için tehdit etmek, ya da 

 Kişiye yarar sağlayacağına dair verilen söz 

                                                 
1 İyi Uygulamalar Notu, Büyük İnşaat İşleri İçeren Yatırım Projeleri Finansmanında CTŞ’e Değinilmesi, Dünya 
Bankası, 28.09.2018 
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1.1. Amaç ve Kapsam  

Bu dokümanın amacı Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi Genişleme Projesi’nin CSS/CT 
risklerini yönetmektir. Bunu yaparken projenin CTŞ riskleri ve bu risklere karşı azaltıcı önlemler 
belirlenecek, olası hizmet sağlayıcılar belirlenecek ve CSS/CT olaylarına müdahale mekanizması 
tanımlanacaktır. Bu doküman, kadınların ve kızların maruz kalacağı CSS/CT olaylarına odaklanacak olsa 
da erkeklerin ve erkek çocuklarının maruz kalacağı olayları da kapsamaktadır.  

Bu dokümanın uygulanması sorasında 2017 CTŞ Görev Ekibi Raporu’nda2 bulunan aşağıdaki anahtar 
hususlar yansıtılacaktır: 

• Mağdur merkezli yaklaşım:  CTŞ’in önlenmesi, azaltılması ve vakalara müdahale edilmesi ile ilgili 
yaklaşımın, mağdurların gizliliği korunacak; mağdurlara sağlanacak hizmetlerde kendi kararlarını 
kendilerinin verebilmesi sağlanacak; ihtiyaç ve isteklerine saygı duyulacak ve onlara hassasiyetle 
davranılacak şekilde, mağdur merkezli olması 

• Önlemenin vurgulanması: CTŞ için temel risklerin belirlenmesi amacıyla risk bazlı yaklaşımın 
uygulanması ve mağdura verilen zararın engellenmesi veya en aza indirilmesi için önlem alınması  

• Yerel bilgi birikiminin üzerine inşaa; Proje hayatı boyunca yerel seviyede bilgi kaynağı olarak yerel halkla 
temas halinde olmak (örneğin yerel liderler, sivil toplum kuruluşları, cinsiyet ve çocuk avukatları), verimli 
koruyucu faktörleri ve mekanizmaları destek için kullanmak  

• Kanıt bazlı olunması; CTŞ’in etkin bir şekilde yönetilmesinin mevcut küresel araştırmalar ve bilgi 
birikimi üzerine inşaa edilmesi 

• Adapte edilebilir olunması: Bu doküman içerisindeki operasyonal rehberlik, verimli bir CSS risk yönetimi 
yaklaşımı ve azaltma önlemlerinin adapte edilmesi ve ayarlanması için bir dayanak sağlamaktadır.  

• Sürekli izleme ve öğrenmenin sağlanması: Verimliliğin düzenli olarak izlenmesi için maknizmaların 
entegre edilmesi ve CTŞ’yi önlemek, azaltmak ve cevaplamak ile ilgili olarak iç bilgi birikiminin 
oluşturulması.  

Tüm bunlar bu dokümanın hazırlmasında göz önünde bulundurulan temal prensiplerdir. Detaylar ilerleyen 
bölümlerde verilecektir.  

Bu eylem planı bir çerçeve dokümandır. Yapım işi yüklenicisi, bu planla uyumlu olacak şekilde kendi 
planını hazırlayacaktır. BOTAŞ, yapım işi yüklenicisinin planını gözden geçirecek ve onaylayacaktır. 
Yapım İşi Yüklenicisinin CTŞ Eylem Planı, kendi alt yüklenicilerinin CTŞ ile ilgili yükümlülüklerden 
haberdar ve bu yükümlülüklerle uyumlu olduklarından.emin olunmasını sağlayacaktır. 

Bu dokümanın uygulaması BOTAŞ’ın sosyal ekibinin sorumluluğundadır.  

 

1.2. Özet Proje Tanımı  

Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi Genişleme Projesi, mevcut tesisin kapasitesinin 1 milyar 
Nm3’ten 6 milyar Nm3’e çıkartılmasını sağlayacaktır.Yapım işleri yeni bir yüzey tesisi yapılmasını, 40 (+8 
yedek) yeni kuyu açılmasını, kuyular arası bağlantı boru hatlarının, pompa ve depolama istasyonları dahil 
olmak üzere tatlı su, tuzlu su, bağlantı hatları ve doğal gaz boru hatları, enerji nakil hatları ve erişim 
yollarının yapımını içermektedir. Söz konusu proje, Ankara’ya bağlı Evren İlçesi, Aksaray’a bağlı 
Sarıyahşi, Ağaçören, Ortaköy, Eskil, Sultanhanı ve Merkez İlçeleri’ni ve Konya’ya bağlı Emirgazi İlçesi’ni 
etkilemektedir. 

                                                 
2 Cinsel Sömürü ve Suistimali Önlemek İçin Birlikte Çalışmak: Dünya Bankası Yatırım Projeleri için Öneriler, 
Dünya Bankası, 2017 
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2. YASAL ÇERÇEVE 

Türkiye’de yürürlükte olan ve CTŞ ile ilgili olan kanunlar yayım tarihi ve numaralarıyla birlikte aşağıda 
verilmiştir: 

 İş Kanunu (Kanun numarası:4857, Yayım tarihi: 22/5/2003)  
 Türk Ceza Kanunu (Kanun numarası:5237, Yayım tarihi: 26/9/2004) 

 Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (Kanun numarası: 6284, 
Yayım tarihi: 08/3/2012) 

Ayrıca, Dünya Bankası aşağıdaki dokümanı yayımlamıştır:   

 Standart Tedarik Dokümanı, Danışmanlık Hizmetleri Teklif Talebi (Kasım 2017) 

Bu yasal düzenlemeler ilerleyen bölümlerde detaylandırılacaktır.  

2.1. İş Kanunu 

İş Kanunu’nun amacı bir iş sözleşmesine dayananarak çalışan işçilerin hak ve sorumluluklarının yanı sıra 
işçilerin çalışma koşullarının ve çalışma alanının şartlarının düzenlenmesidir.  

İş Kanunu, tüm iş yerlerine, işverenlere, işveren temsilcilerine ve onların çalışanlarına iş kapsamına 
bakılmaksızın (Madde 4’te yer alan istisnalar hariç) uygulanır.  

İş yerleri, işverenler, işveren temsilcileri, ve işçiler bu Kanun’un hükümlerine Madde 3’te yer alan tebliğ 
tarihinden bağımsız olarak tabidir. 

Bu Kanunun Madde 24 ve Madde 25 “İşçinin/işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” uyarınca iş 
yerinde yaşanan cinsel taciz durumunda işçi/işveren iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim 
süresini beklemeksizin feshedebilir (Ek 1). 

2.2. Türk Ceza Kanunu  

Türk Ceza Kanunu’nun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, 
kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın 
gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri 
düzenlenmiştir. 

Kısım 6’da (Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar) CTŞ ile ilgili suçlar ve bunların cezaları tanımlanmıştır. 
Madde 102, 103, 104, ve 106’da cinsel taciz, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve reşit olmayanla 
cinsel ilişki suçlarına ilişkin hükümler açıklanmıştır (Ek 1). 

2.3. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 

6284 Numaralı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Türkiye’de 
kadına karşı şiddete müdahale edilmesinin bel kemiğini oluşturur. Bu Kanun’un amacı kadın, çocuk ve tüm 
aile üyelerinin ve ısrarlı takibe maruz kalan bireylerle ilgili prosedür ve prensipleri düzenlemektir. “Kadın 
Sığınma Evlerinin Kurulması ve İşletilmesi” ve “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin Kurulması ve 
İşletilmesi”ne dair yasal düzenlemeler, Türkiye’de tüm CTŞ yönlendirme mekanizmasını oluşturan 
kapsamlı yasal çerçevelerdir.   

6284 sayılı Kanun, Türkiye Anayasasına ve Türkiye'nin Taraf Devlet olduğu uluslararası sözleşmelere, 
özellikle Avrupa Şiddete Karşı Mücadele Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer yasal düzenlemelere 
dayanmaktadır. 
 
Kanun, 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 
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tanımlanan her türlü tutum ve davranış” olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, bu Eylem Planının ilkesi 
olan CT ve CSS mağdurları ve failleri, aile içi şiddetten etkilenenlere ek olarak, bu Kanunun kapsamındadır. 

6284 sayılı Kanun’un bazı temel özellikleri şu şekildedir: 

 Kanun, yerel makama yetki vererek ve acil durumlarda polise yetki vererek hızlı ve etkin bir 
müdahale mekanizması sağlar. 

 Kanun, mağdurlara ve şiddet uygulayanlara destek hizmeti verir, Şiddet Önleme ve İzleme 
Merkezlerini (ŞÖNİM'ler3) kurma ve geçici mali yardım ve sağlık harcamalarının temini için 
temelleri belirler. 

 Kanun, önleyici tedbir kararının ihlali durumunda zorunlu hapis cezası da dâhil olmak üzere, 
hayatta kalanlar için önleyici ve koruyucu önlemler getirmekte ve önlemlerin teknik araç ve 
yöntemlerle etkili bir şekilde uygulanmasını izlemek için bir mekanizma sunmaktadır. 

 Kanun, Bakanlığı kadına yönelik şiddetin önlenmesinde aktif sorumlu olarak belirler ve Bakanlığa 
adli davalarda bulunma hakkı da dâhil olmak üzere çeşitli sorumlulukları verir. 

Bu Kanun’un uygulamasında aşağıdaki prensiplerle uyumlu olunmalıdır:  

 Şiddet mağdurlarına destek ve hizmet sağlanmasında; kadın ve erkek eşitliğine duyarlı, sosyal 
devlet ilkesine uygun temel insan haklarına dayalı adil, etkili ve hızlı bir prosedür izlenir. 

 Şiddet mağdurları ve şiddet uygulayanlar için alınan önlemler, insanlık onuruna uygun bir şekilde 
yerine getirilir. 

 Kadına yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel 
önlemler bu Kanun kapsamında ayrımcılık olarak yorumlanamaz. 

Bu Kanun’un 7(1). Maddesi uyarınca kamu görevlileri CTŞ olayları ya da CTŞ riski ile ilgili bir ihbar 
aldıklarında yetkili makamlara bildirim yapmakla yükümlüdür.  

2.4. Standart Tedarik Dokümanı, Danışmanlık Hizmetleri Teklif Talebi 

Bu Doküman, Dünya Bankası tarafından finanse edilen projeler için, seçim prosedürlerini, şartlarını ve 
sözleşme şartlarını tanımlamak amacıyla Dünya Bankası tarafından hazırlanmıştır. Ekim 2017 tarihli son 
revizyonda; çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik yönleri, CT ve CSS hakkında ek hükümler içerecek şekilde 
geliştirilmiştir. Bu hükümler Ek 2'de verilmiştir. 

 

3. CSS/CT RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ  

3.1. Projenin CSS/CT Riskleri 

Proje sebebiyle bölgeye işçi göçü yaşanacaktır. Proje’nin yapım aşamasının 2019 yılında başlayacak 
şekilde 5 yıl sürmesi ve Proje’de 400 işçi, 30 müdür, 50 uzman/müendis ve 20 ofis çalışanı olmak üzere 
toplamda 500 kişinin çalışması beklenmektedir.  

Projede işçilerin proje alanına göçü ve geçici yerleşimi, kamu altyapısı, kamu hizmetleri, konut ve 
sürdürülebilir kaynak yönetimi talepleri ve sosyal dinamikleri zorlama konusunda bir dizi potansiyel 
olumlu ve olumsuz etki yaratmaktadır. CSS/CT riski projenin en önemli sosyal etkilerinden biridir.  

Yüzey Tesisleri ve kuyular için Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi’nde kamulaştırılmış Alana geçici kamp 
sahaları inşaa edilecektir. Bu nedenle, Proje’den en çok etkilenecek bölge Sultanhanı’dır.  

                                                 
3 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri de ülkede CTŞ müdahale mekanizmasının bel kemiğini oluşturmaktadır. Çünkü 
ŞÖNİM’ler kadına yönelik şiddetin izlenmesi, çeşitli hizmet sağlayıcıların koordine edilmesi ve mağdurların kadın sığınma 
evlerinde barınma hizmetini sağlanması sorumluluklarını üstlenir 
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Diğer yandan, Projenin doğal gaz, tatlı su ve tuzlu su boru hatları, enerji nakil hatları gibi diğer bileşenleri 
için kamp sahaları inşaa edilebilir ya da kamp sahaları yerine çalışanlar için kolay erişilebilir konaklama 
alanları sağlanabilir. Bu nedenle Aksaray İli Sarıyahşi, Ağaçören, Ortaköy, Eskil and Merkez İlçeleri, 
Konya İli Emirgazi İlçesi ve Ankara İli Evren İlçesi de Proje’den etkilenebilecektir. 

3.2. Azaltma Önlemleri  

CSS/ST risklerini en aza indirmek için, Proje kapsamında aşağıda sıralanan önlemler alınacaktır; 

 Yapım işi yüklenicisi ve danışmanlarının yönetimlerinin ve BOTAŞ İnsan Kaynakları 
Departmanının CSS/CT konusunda hassasiyetlerinin yükseltilmesi sağlanacaktır.  

 Projeden etkilenen kişiler için bilinçlendirme toplantıları gerçekleştirilecektir.  

 Tüm Proje çalışanlarına CSS/CT konularında eğitim verilecektir. 

 Tüm Proje çalışanları “Davranış Kuralları” dokümanını imzalayacak ve bu konuda 
bilgilendirilecektir.   

 CSS/CT ile ilgili şikâyetleri toplayabilmek için işlevsel bir şikâyet ve müdahale mekanizması 
işletilecektir.   

 Kadın ve erkek işçiler için ayrılmış alanlar sağlanacaktır. 

3.2.1. Yapım İşi Yüklenicisinin, Danışmanların ve BOTAŞ’ın İnsan Kaynakları 
Departmanının CSS/CT Konularındaki Hassasiyetlerinin Yükseltilmesi  

Proje Kapsamında, Yapım İşi Yüklenicisi, ÇSED ve YYEP İzleme Danışmanı ile Teknik Danışmanın ve 
BOTAŞ İnsan Kaynakları Departmanının katılımlarıyla çevresel ve sosyal konularda genel hassasiyetin 
yükseltilmesi toplantıları gerçekleştirilecektir. Bu toplantılarda katılımcılar BOTAŞ’ın sosyal ekibi 
tarafından daha önceden CTŞ önleme konusunda tecrübe sahibi olan bir kurumun BOTAŞ’a sağlayacağı 
eğitimlerle uyumlu olacak şekilde CSS/CT yasakları, Davranış Kuralları ve CSS/CT ile ilgili diğer 
hususlarda bilgilendirilecektir.  

3.2.2. Projeden Etkilenen Kişilerin Bilinçlendirilmesi Toplantıları 

Yalnızca CSS/CT’ye odaklanan topluluk toplantıları, kadın ve kızların kişisel güvende olmadıkları algısına 
ve daha da önemlisi erkek aile üyeleri tarafından daha fazla kısıtlamaya maruz bırakılmalarına neden 
olacaktır. Bu nedenle, CSS/CT sadece kadınların katılacağı genel çevresel ve sosyal toplantılarının yalnızca 
bir başlığı olacaktır. Katılımcılar Davranış Kuralları, şikâyet mekanizması ve sağlanacak 
hizmetler/müdahale mekanizması ve ilgili yerel mevzuat konusunda bilgilendirilecektir.   

Söz konusu genel çevre ve sosyal toplantıları Tablo 1’de yer alan etkilenen yerleşim alanlarında yılda en 
az bir kez olmak üzere gerçekleştirilecektir. Toplantı sayısı etkilenen tüm yerleşim yerlerindeki kişilerin 
katılımı sağlanacak şekilde yılda en az 7 olacaktır. Katılım sayısını artırabilmek için toplantı öncesi 
duyurular yapılacaktır.  
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Tablo 1. Projeden etkilenen Yerleşkeler, İl ve İlçeler  

No Etkilenen Yerleşkeler 
Proje Bileşeni 

İl İlçe Köy/Mahalle 

1 Ankara Evren Merkez Pompa İstasyonu ve tatlı su hattı  

2 Aksaray Sarıyahşi Merkez Tatlı su hattı 

3 Aksaray Sarıyahşi Boğazköy Pompa İstasyonu ve tatlı su hattı 

4 Aksaray Ağaçören Kütüklü Tatlı su hattı 

5 Aksaray Ağaçören Merkez Pompa İstasyonu ve tatlı su hattı  

6 Aksaray Ağaçören Camili Pompa İstasyonu ve tatlı su hattı  

7 Aksaray Ağaçören Kederli Tatlı su hattı 

8 Aksaray Ağaçören Abdiuşağı Tatlı su hattı 

9 Aksaray Ağaçören Çatalçeşme Tatlı su hattı 

10 Aksaray Ortaköy Hacımahmutuşağı Tatlı su hattı 

11 Aksaray Ortaköy Hacıibrahimuşağı Tatlı su hattı 

12 Aksaray Ortaköy Hıdırlı-Fakıcık Tatlı su hattı 

13 Aksaray Ortaköy Pınarbaşı Tatlı su hattı 

14 Aksaray Ortaköy İshaklı Karapınar Tatlı su hattı 

15 Aksaray Ortaköy Camuzluk Tatlı su hattı 

16 Aksaray Merkez Bostanlık Tatlı su hattı 

17 Aksaray Merkez Cerit Tatlı su hattı 

18 Aksaray Merkez Altınkaya Tatlı su hattı 

19 Aksaray Merkez Hanobası Tatlı su hattı 

20 Aksaray Merkez Sapmaz Tatlı su hattı 

21 Aksaray Merkez Baymış Tatlı su hattı 

22 Aksaray Merkez Yeşiltepe Tatlı su hattı 

23 Aksaray Merkez Yeşilova Tatlı su hattı 

24 Aksaray Merkez Yenikent Tatlı su hattı 

25 Aksaray Eskil Merkez Tuzlu su hattı 

26 Aksaray Sultanhanı Merkez 
Tatlı su, tuzlu su, doğal gaz boru hattı, 

yüzey tesisleri, kuyu alanları 

27 Aksaray Eskil Güneşli Kuyu alanları 

28 Konya Emirgazi Besci Kuyu alanları 
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3.2.3. Eğitimler 

BOTAŞ’ın, Yapım İşi Yüklenicisinin ve Danışmanların anahtar personelinin, CSS/CT konusunda tecrübe 
sahibi bir kurum tarafından kapsamlı bir eğitime tabi tutulacağı bir yapı oluşturulacaktır. BOTAŞ/Yapım 
İşi Yüklenicisi/Danışmanların anahtar personelinin yenileme eğitimleri yıllık olarak gerçekleştirilecektir.   

Bu anahtar personel, aldıkları eğitimi tüm proje çalışanlarına 6 ayı geçmeyecek aralıklarla tekrar edecektir.  

Bu eğitimler düzenli olarak gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği toplantılarında, resmi toplantılarla ya 
da ayrıca verilebilir.  

Ayrıca, işe yeni başlayan personel için işe alımın bir parçası olarak verilen iş başı eğitim programı, CSS/CT 
ve Davranış Kuralları hakkında bilgilendirici oturumlar içerecektir.  

Eğitimler aşağıdaki konuları içerecek ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır:  

 CSS/CT’nin tanımı  

 CSS/CT ile ilgili yasaklı davranışlar ve ihlal durumundaki yaptırımları  

 Proje aktörlerinin görev ve sorumlulukları (Tablo 1)  
 CSS/CT raporlama mekanizması, mesul tutma, müdahale mekanizması, ilgili kurumlara 

yönlendirme prosedürü ve yerel halkın proje çalışanları ile ilgili olaylarını ihbar prosedürü   

 CSS/ST ile ilgili yasal mevzuat  

 CSS/CT mağdurlarına sağlanacak hizmetler  

3.2.4. Davranış Kuralları 

Davranış Kuralları, Dünya Bankasının 2017 Standart Temin Dokümanları ve Uluslararası Standart İhale 
Dokümanları ile uyumlu olacak şekilde hazırlanacaktır. Davranış Kuralları, işçilerin kamp sahasında 
uyması gereken kuralları içermekle birlikte, aynı zamanda kamp sahası dışında yerel halk ile iletişimleri ile 
ilgili kuralları da içerecektir. BOTAŞ’ın, Yapım İşi Yüklenicisi (alt yükleniciler dahil), ÇSED ve YYEP 
Danışmanı ve Teknik Danışman dahil olmak üzere tüm Proje çalışanları iş sözleşmesi imzalandığı anda 
Davranış Kuralları’nı imzalayacaktır.  

Davranış Kuralları, CSS ve CT ile ilgili riskleri en aza indirmeye yardımcı bir araçtır. Davranış Kuralları 
aşağıdaki maddelerle ilgili olarak tüm proje kurallarını açıkça tanımlar:  

 CSS/CT ile ilgili politikalar 

 Mevcut iş mevzuatı ile uyumluluk  

 Tüm personel için kural ve düzenlemeler  
 CTŞ’nin yasak olduğunun ve davranış kurallarının ihlal edilmesi durumunda uygulanacak 

yaptırımlar  

Önerilen Davranış Kuralları Ek 2’de verilmiştir. 

Projeden etkilenen kişiler, Bölüm 3.2.2’de belirtilen bilinçlendirme toplantılarında Davranış Kuralları 
hakkında bilgilendirilecektir. Ayrıca, Davranış Kuralları kamuya açık alanlarda, kamp sahalarında ve 
yaşam alanlarında Türkçe asılı olacaktır. 

3.2.5. Şikâyet Mekanizması 

BOTAŞ, Projeden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen tüm paydaşların kullanımına açık bir şikâyet 
mekanizması kurmuştur. Çalışanlar da bu paydaşlardan biridir. Projede BOTAŞ tarafından tüm şikâyet 
mekanizmasının bir parçası olarak CSS/CT ile ilgili şikâyetlerin toplanacağı bir şikâyet mekanizması 
işletilecektir. CSS/CT için şikâyet mekanizması temelde (i) CTŞ hizmet sağlayıcılarına yönlendirme ve (ii) 
Şikâyetin çözümünü kaydetme amaçlarına hizmet eder.  

CSS/CT ile ilgili şikâyet mekanizması için aşağıdakiler göz önünde bulundurulacaktır:  
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 CSS/CT şikâyetleri gizli olarak ve yargılama yapılmadan toplanacaktır. Şikâyet mekanizmasındaki 
bilgiler gizli tutulacaktır. Şikâyetleri toplamak ve kaydetmekten sorumlu kişi (şikâyet operatörü) 
özellikle olayların gizliliği hususu ile ilgili olmak üzere bu eylem planı ile ilgili eğitim alacaktır. 
Şikâyet makanizması veri tabanı şifreleme ile korunacaktır ve sadece yetkilendirilmiş personel 
tarafından erişilebilir olacaktır.  

 Şikâyet mekanizmasına yüz yüze, telefonla, mesajla, e-posta veya posta gibi birçok şekilde 
başvurulabilir. Projenin ilk zamanlarında gerçekleştirilecek olan yerel halk toplantılarında 
şikâyetlerin nasıl iletileceğine dair açıklamaların yer aldığı broşürler dağıtılacaktır. İlerleyen 
zamanlarda gerçekleştirilecek olan Kısım 3.2.2.’de bahsi geçen bilinçlendirme toplantılarında da 
broşür dağıtılacaktır. 

 Yapım İşi Yüklenicisinin ve danışmanların kendi şikâyet mekanizması tarafından toplanan 
şikâyetler BOTAŞ’ın şikâyet mekanizmasına iletilecektir.  

 Şikâyet mekanizması veri tabanı sadece il, cinsiyet, yaş gibi genel bilgilerin (mağdurun rızası ile) 
depolanacağı şekilde tasarlanacaktır. Kişisel bilgiler (isim, iletişim numarası) gizli kalacak ve 
sadece BOTAŞ sosyal ekibi (CSS/CT odak merkezi) ulaşabilecek şekilde ayrı bir şekilde 
tutulacaktır. BOTAŞ sosyal ekibi kişisel bilginin nasıl gizli tutulacağına dair eğitim alacaktır.  

o Şikâyetin içeriği (şikeyet eden kişinin kendi cümleleriyle, sorgulama yapmadan)  
o Bilindiği kadarıyla proje ile ilişkili olan fail 
o Mümkünse mağdurun yaşı ve cinsiyeti  

3.2.6. Kadın ve Erkekler için Ayrılmış Alanlar  

Proje sahasında kadınların güvenliğine azami ölçüde özen gösterilecektir. Örneğin kamp sahalarında kadın 
çalışması durumunda kadın ve erkek için ayrı tuvaletler, kullanım odaları, soyunma odaları sağlanacak ve 
bu alanların düzenli temizliğinin ve uygun aydınlatmanın yapıldığundan emin olunacaktır.  

 

4. CSS/CT OLAYLARINA MÜDAHALE 

Önlem alınmasına ragmen yine de CSS/CT olayları yaşanabilir.  

Türk Ceza Kanunu’na göre, cinsel suçlar olayda fiziksel temas olup olmadığına göre cezalandırılır. Cinsel 
suçlar aşağıdaki gibi tanımlanır;  

 Cinsel taciz: Fiziksel temas olmaksızın gerçekleştirilen istenmeyen cinsel davranış 

 Cinsel saldırı: Fiziksel temas içeren istenmeyen cinsel davranış  

CSS/CT olayları için izlenecek yol bu olayın taciz ya da saldırı olduğuna bağlı olarak değişir. Bunun nedeni, 
bir kamu görevlisinin 6284 numaralı Kanun gereğince cinsel bir saldırı durumunda yetkili mercilere 
durumu bildirme yükümlülüğüdür. Bu çerçevede, BOTAŞ da bir kamu kuruluşu olduğu için, cinsel 
saldırıya ilişkin bir şikâyet alındığında mağdurun rızasından bağımsız olarak olay polise intikal 
ettirilecektir. Diğer yandan, cinsel taciz olduğu durumda prosedürün ilerletilebilmesi için mağdurdan rıza 
talep edilecektir. Halkın bilinçlendirme toplantılarında hem cinsel taciz hem de cinsel saldırı durumları için 
müdahale mekanizması açık bir şekilde anlatılacaktır.   

CSS/CT olayları için müdahale mekanizması Şekil 1’de verilmiştir:  
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Şekil 1. Projenin CSS/CT Olaylarına Müdahale Mekanizması 
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İlk adım olarak CTŞ ile ilgili şikâyetler şikâyet mekanizması operatörü tarafından alınır. Sahada bir ve 
BOTAŞ Genel Müdürlüğünde bir olmak üzere toplam iki şikâyet mekanizması operatörü olacaktır. 
Şikâyetler BOTAŞ’a yüz yüze, telefonlar, mesajla, e-postayla, postayla ya da yapım işi yüklenicisi ya da 
danışmanlar vasıtasıyla gelebilir. Yapım işi yüklenicisi, ve danışmanlar kendi şikâyet mekanizmalarına 
gelen şikâyetleri BOTAŞ’a bildirmekle yükümlüdür. Sahada her zaman yüz yüze başvuruları kabul edecek 
bir kadın personel bulunacaktır.  

CTŞ ile ilgili olup CSS/CT ile ilgili olmayan (örneğin aile içi şiddet) ŞÖNİM’e doğrudan yönlendirilecektir. 
CSS/CT ile ilgili olan şikâyetlerin taciz mi saldırı mı olduğu BOTAŞ’ın sosyal ekibi tarafından 
değerlendirilir. Dünya Bankası eş zamanlı olarak bilgilendirilecektir.  

Saldırı olarak belirlenen şikâyetler, 6284 sayılı kanun gereği mağdurun rızasına bakılmaksızın 
Polis/Jandarma’ya bildirilir. Bu vakalar ilgili odak merkezine (Yapım İşi Yüklenicisi, 
Danışmanlar/BOTAŞ) eş zamanlı olarak bildirilir. Mağdur, Polis Karakolu/Jandarma Komutanlığına 
yönlendirilirken kendisine BOTAŞ tarafından atanmış ve yasal prosedür konusunda bilgi sahibi olan kadın 
bir personel eşlik eder. Mağdur, ayrıca, müdahale mekanizması, sağlanabilecek hizmetler ve iyileşmesi için 
ona nasıl yardım edileceğine dair bilgilendirilir. Mağdur destek talep ederse, BOTAŞ tarafından eşlik 
edilerek ŞÖNİM’e yönlendirilir.  

ŞÖNİM’e yönlendirilen her vaka için mağdur tarafından rıza formu doldurularak imzalanır (Ek 5). 18 
yaşından küçük mağdurlar için rıza formu ebeveyn/bakmakla yükümlü olan kişi tarafından doldurulup 
imzalanır. 

Taciz durumunda da, mağdur, müdahale mekanizması ve sağlanacak hizmetler hakkında bilgilendirilir. 
Mağdur, yönlendirme isteyip istemediğini kendisi seçer. Eğer yönlendirme isterse, BOTAŞ yetkilisi 
eşliğinde ŞÖNİM’e yönlendirilir.  

Eğer mağdur 15-18 yaş aralığında ise, rıza formu ebeveyn/bakmakla yükümlü olan kişi tarafından 
imzalanmalıdır. Eğer çocuk ebeveynin/bakmakla yükümlü olan kişinin olay hakkında bilgi sahibi olmasını 
istemezse, rıza sağlanamaz. Bu tarz durumlarda şikâyet, Davranış Kuralları ile ilgili ilave eğitimler 
verilmesi gibi önleyici tedbirlerin ardından kapatılır. Eğer mağdur 15 yaşın altında bir çocuk ise, yasal 
mevzuat uyarınca olay Polis/Jandarmaya bildirilir.     

Bunun yanı sıra, mağdura fail hakkında iç soruşturma başlatılması konusunda rızası olup olmadığı sorulur. 
Eğer mağdur rıza göstermezse şikâyet, Davranış Kuralları ile ilgili ilave eğitimler verilmesi gibi önleyici 
tedbirlerin ardından kapatılır. Eğer mağdur rıza gösterirse Rıza Formu (Ek 7) mağdur tarafından doldurulup 
imzalanır ve ilgili odak merkezi vaka hakkında bilgilendirilir.  

Ardından, odak merkezi iç soruşturma başlatır. İç soruşturma ilgili tarafın (Yapım İşi Yüklenicisi/ 
Danışmanlar/BOTAŞ) kendi iç düzenlemeleri uyarınca yapılır.  

 

BOTAŞ’ın İç Soruşturması 

BOTAŞ, kendi personellerinin uygunsuz davranışları ile ilgili olarak iç soruşturmasını “Disiplin 
Yönergesi” adındaki iç düzenlemesi uyarınca gerçekleştirir. Bu yönerge, Türk ulusal mevzuatıyla 
uyumludur. Bu yönerge gereğince, bir çalışanın uygunsuz bir davranışı olması durumunda, olay insan 
kaynakları biriminden bir müdür, suçlanan çalışanın müdürü ve ilgili işletme/bölge müdürünün atadığı bir 
başka müdürden oluşan bir disiplin komitesine intikal ettirilir. Komite üyelerinden en az bir tanesi kadın 
olur. Önceden hassasiyetin yükseltilmesi eğitimi alan bu komite, olayın tanıklarını dinleyerek, kanıtları 
inceleyerek ve suçlanan çalışandan savunma isteyerek aşağıda yer alan disiplin cezalarından uygun olan 
birine karar verir.  

 Uyarma cezası (Çalışana daha dikkatli olması gerektiğini bildirme)  
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 Kınama cezası (Çalışana suçlu olduğunu ve daha dikkatli olması gerektiğini bildirme) 

 İki günlük ücretin maaştan kesilmesi  
 Kademe ilerlemesinin 1 yıldan 3 yıla kadar durdurulması  

 İşten çıkarma 

Yapım İşi Yüklenicisi ve Danışmanların İç Soruşturması 

Yapım İşi Yüklenicisi ve Danışmanlar disiplin işlerini kendi “Disiplin Prosedürleri” uyarınca yönetirler. 
Bu dokümanda disiplin işlemi gerektiren uygun olmayan davranışlar ve bunlara karşılık gelen yaptırımlar 
belirtilmiştir. Yaptırımlar ihlalin kaçıncı kez yapıldığına göre değişmektedir.   

CSS/CT ile ilgili uygun olmayan davranışlar aşağıdaki gibidir: 

 İş yerinde saldırı ve istismar (cinsel taciz ve saldırı dâhil)  

 İş yerinde birine rahatsızlık vermek (cinsel rahatsızlık dâhil)  

 Yerel halktan birine cinsel taciz, saldırı veya rahatsızlık  

Yukarıdakilerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, olay insan kaynaklarından bir müdür, 
suçlanan çalışanın müdürü ve ilgili proje müdürünün atadığı bir başka müdürden oluşan bir disiplin 
komitesine intikal ettirilir. Komite üyelerinden en az bir tanesi kadın olur. Önceden hassasiyetin 
yükseltilmesi eğitimi alan bu komite, olayın tanıklarını dinleyerek, kanıtları inceleyerek ve suçlanan 
çalışandan savunma isteyerek aşağıda yer alan disiplin cezalarından uygun olan birine karar verir.  

 Sözlü uyarı  
 Yazılı uyarı  

 İşten çıkarma 

Bu yaptırımlar sadece ilk ihlal için geçerlidir. Eğer davranış tekrarlanırsa işçi doğrudan işten çıkarılır. 

Eğer soruşturma sonucu suçlanan personel aklanırsa, şikâyet kapatılır.  

İç soruşturmanın tamamlanmasının ardından Yapım İşi Yüklenicisi ve Danışmanlar BOTAŞ’ın sosyal 
ekibini soruşturmanın sonucu ile ilgili olarak bilgilendirir. Eğer alınan aksiyon bu plan doğrultusunda 
uygun bulunursa, şikâyet kapatılır ve Dünya Bankası bilgilendirilir.  

Şikâyet, şikâyetin alınmasını takip eden 40 iş günü içerisinde yanıtlandırılır ve finalize edilir. 

 

5. PAYDAŞLAR 

5.1. Hizmet Sağlayıcılar 

CTŞ olaylarını doğru yönetebilmek için proje uygulaması boyunca projeyi destekleyebilecek kapasitede 
hizmet sağlayıcılar ile birlikte çalışmak çok önemlidir.  

Bir CTŞ olayı yaşandığı durumda mağdurlar için olay yönetimi desteği, sağlık hizmetleri, psikolojik destek, 
gerekliyse barınma, güvenlik ve polis desteği ve yasal mercilere ulaşım gibi bir çok konuda hizmet 
sağlayıcılar mevcuttur. Bu nedenle BOTAŞ, CTŞ önleme ve müdahale ile ilgili olarak bölgede çalışan, 
aşağıdaki hizmet sağlayıcıları belirlemiştir.   

 Güvenlik Güçleri (Polis ve Jandarma)  

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  

 Sağlık İl Müdürlüğü  

 Adalet Hizmetleri (Mahkemeler)  
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BOTAŞ, mağdurun hizmeti aldığından emin olacaktır. BOTAŞ, CTŞ önleme müdahale konusunda hizmet 
veren hizmet sağlayıcılarını, kaliteli mağdur merkezli yaklaşım sağlama kapasitelerini göz önünde 
bulundurarak belirlemiştir (Ek 4). Bu hizmet sağlayıcılar, CTŞ olay yönetimi yapabilecek, mağdurun 
savunucusu olacak ve BOTAŞ’ın ve Yapım İşi Yüklenicisi/Danışmanların sağlayamadığı diğer hizmetleri 
ile bağlantı kuracak şekilde hizmet sağlayacaktır. Özellikle, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
ile, sağlanan hizmetler ile ilgili bilgi alınması ve yakın iş birliği hususlarında görüşmeler yapılmıştır. 
Aslında, mağdurun olay ile ilgili adli soruşturma başlatılmasını tercih etmiş olması durumunda dahi, bu 
gibi kuruluşlar tarafından verilen hizmetlere ulaşmak, mağdur merkezli yaklaşım gereği olarak mağdurun 
seçimine bırakılmalıdır.  

5.1.1. Güvenlik Güçleri (Polis ve Jandarma) 

Proje alanında güvenlik güçleri mevcuttur ve mağdur olayın olduğu bölgenin konumuna göre polise ya da 
jandarmaya başvurabilir. Ayrıca, ALO 155 numaralı acil hattan polise, ALO 156 numaralı hattan 
jandarmaya ulaşılabilir.  

5.1.2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; ulusal politikaların güçlendirilmesi, savunma ve sivil 
toplumla bir araya gelinmesi, ulusal bazda CTŞ ile ilgili düzenlemelerin mevzuat ve eylem planları ile 
yapılması konusunda liderlik etmektedir. Ulusal ve yerel bazda hassasiyetin yükseltilmesi ve CTŞ ile ilgili 
bilgi birikimi ve uygulamaların geliştirilmesi için seminerler, çalıştaylar gibi çeşitli organizasyonlar 
gerçekleştirilmektedir.  

Ayrıca, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri de ülke genelinde CTŞ müdahale mekanizmasının bel 
kemiğini oluşturmaktadır. Çünkü ŞÖNİM’ler kadına yönelik şiddetin izlenmesi, çeşitli hizmet 
sağlayıcıların koordine edilmesi ve mağdurların kadın sığınma evlerinde barınma hizmetini sağlanması 
sorumluluklarını üstlenir. Bu nedenle ŞÖNİM, BOTAŞ’ın olayları yönlendireceği en temel hizmet 
sağlayıcıdır. ŞÖNİM sadece 18 yaş üzeri mağdurlara hizmet verebileceğinden dolayı, eğer mağdur 18 
yaşından küçük ise ŞÖNİM doğrudan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün ilgili bölümü 
ile iletişime geçer.  

Bu kapsamda, Aksaray’da bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, CTŞ olaylarında 
mağdurun rızası ile olmak üzere hızlı, verimli ve etkili müdahale konusunda görevli, Bakanlığın yerel 
seviyedeki temsilcisidir. ALO 183 kurumun acil durum numarasıdır.  

5.1.3. Sağlık İl Müdürlüğü 

Sağlık İl Müdürlüğü, şiddet mağdurlarına hastaneler ve sağlık merkezleri aracılığıyla tıbbi destek 
sağlamaktadır. Bu merkezler mağdurun ailesine danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır. Yerel seviyedeki 
sağlık çalışanları, mağdurlar için sağlık bölümlerine ulaşabilmek için asıl iletişim kişileridir. Acil telefon 
hattının numarası ALO 112’dir.   

5.1.4. Adalet Hizmetleri (Mahkemeler)  

Mağdur olayı adalet sistemine taşımak isterse, bölgede CTŞ olayları için mahkemeler mevcuttur. 

5.2. Paydaş Katılımı 

BOTAŞ uygun politikaların, davranış kurallarının uygulanması ve eğitimlerin verilmesiyle çalışma 
sahasında ve projenin yakınındaki toplumda CTŞ’nin önlenmesini ve tüm süreci izlemeyi amaçlamaktadır.  

Bu kapsamda, paydaş katılımı CTŞ ile ilgili risklerin ve diğer hususların yönetilmesi için anahtar 
yaklaşımlardan biridir. Proje ömrü boyunca yerel halkla sürekli iletişim halinde olmak çok önemlidir. Bu 
amaçla, Paydaş Katılım Planı kapsamında özellikle kadınlara odaklanan yıllık halk toplantıları 
gerçekleştirilerek CTŞ ile ilgili gerçekleşebilecek durumlara ilişkin bilgi paylaşımı sağlanacaktır.   
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Bunun yanı sıra, paydaş katılımının bileşenlerinden biri olan Şikâyet Mekanizması kolayca ulaşılabilir ve 
anlaşılabilir olmalıdır. Yerel halk CTŞ ile ilgili herhangi bir şikâyeti olması durumunda nereye 
başvurabileceği konusunda bilgilendirilmiş olmalıdır. Bu yerel şikâyet sistemi BOTAŞ bünyesinde 
kurulacak ve Projenin inşaat, işletme ve işletmeden çıkarma süreçleri boyunca BOTAŞ ve Yapım İşi 
Yüklenicisi tarafından takip edilecektir.   

Ayrıca, BOTAŞ Yapım İşi Yüklenicisinin, Danışmanlarının ve kendisinin CTŞ’in önlenmesi ve müdahale 
ile ilgili anlayış ve kapasitesinin geliştirilmesi için imkanların sağlandığına emin olacaktır.. “Eğiticilerin 
Eğitimi” yaklaşımı proje hayatı boyunca uygulanacaktır. Bu kapsamda BOTAŞ temsilcileri UNFPA ile 
koordinasyon halinde olarak eğitilecek ve buradan edinilen bilgi Yapım İşi Yüklenicisi ve Danışmanların 
Projede çalışan personelleri ile paylaşılacaktır.   

 

6. GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Proje’nin CSS/CT yönetimi ile ilgili tüm tarafların görev ve sorumlulukları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 2. CSS/CT ile İlgili Görev ve Sorumluluklar  

Yönetim Seviyesi Görev & Sorumluluk 

BOTAŞ  CSS/CT önleme ve aktörlerinin belirlenmesi  
 Paydaş iletişiminin sağlanması  

 Şikâyetlerin alınması  

 Olayın hizmet sağlayıcıya yönlendirilmesi  

 Şikâyetlerle ilgili Dünya Bankası’nın bilgilendirilmesi  

 İlgili tarafın Odak Merkezi’nin bilgilendirilmesi  
 İlgili tarafın iç soruşturma yaptığından emin olunması  

 Yaptırımların uygulandığndan emin olunması 

 Hizmet sağlayıcılar ile ilgili bilginin mağdura sağlandığından 
emin olunması  

 Kendi personeli ile ilgili CTŞ olaylarına ilişkin iç soruşturmanın 
yapılması   

Yapım İşi Yüklenicisi  Davranış Kuralları’nın İngilizce, Türkçe ve Çince hazırlanması  

 İş sözleşmesi imzalandığı sırada tüm çalışanlara Davranış 
Kuralları’nın imzalatılması  

 Davranış Kuralları ve CSS/CT ile ilgili yasaklara ilişkin işçilere 
eğitim sağlanması  

 CSS/CT olayları yaşanması durumunda BOTAŞ’ın 
bilgilendirilmesi  

 Kendi personeli ile ilgili CTŞ olaylarına ilişkin iç soruşturmanın 
yapılması   

 Failler için yaptırım uygulanması  

 İç soruşturmanın sonucu ile ilgili BOTAŞ’ın bilgilendirilmesi  

Danışmanlar  İş sözleşmesi imzlandığı sırada tüm çalışanlara Davranış 
Kurallarının imzalatılması   

 Kendi personeli ile ilgili CTŞ olaylarına ilişkin iç soruşturmanın 
yapılması   



16 
 

Yönetim Seviyesi Görev & Sorumluluk 

 Failler için yaptırım uygulanması  

 İç soruşturmanın sonucu ile ilgili BOTAŞ’ın bilgilendirilmesi 

Polis ve Jandarma  Yasal soruşturma için destek sağlanması 

Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğü 

 CSS/CT eğitimlerine destek sağlamanması  

 CSS/CT mağdurlarına yasal ve psikososyal destek sağlanması  

Sağlık İl Müdürlüğü  CSS/CT mağdurlarına tıbbi ve psikososyal destek sağlanması  

 

7. İZLEME VE RAPORLAMA 

Azaltma önlemlerinin verimliliğinin değerlendirilebilmesi için CSS/CT aktiviteleri düzenli olarak (i) 
Proje’deki CSS/CT aktiviteleri ve (ii) Şikâyet Mekanizması ile ilgili göstergelerin değerlendirilmesiyle 
izlenir.   

CSS/CT göstergeleri aşağıdaki gibidir ancak bunlarla sınırlı olmayacakır:  

 Halkla iletişim toplantıları (yıllık en az 7 toplantı)  

 CSS/CT ve Davranış Kuralları ile ilgili eğitimlerin zaman aralığı (en az yılda 2)  

 Davranış Kurallarını imzalayan işçilerin oranının %100 olması  
 Davranış Kuralları eğitimine katılan personelin oranının %100 olması  

 İş başı eğitimi alan işçileirn oranının %100 olması  

İzleme aynı zamanda aşağıdaki konularda da bilgi içerecektir:  

 CSS/CT olaylarının sayısı  

 Hizmet sağlayıcılarına yönlendirilen CSS/CT şikâyetleri  

 CSS/CT ile ilgili şikâyetlerin çözülmesi için harcanan zaman 

BOTAŞ’ın sosyal ekibi yukarıdaki göstergeleri göz önünde bulundurarak Projenin CSS/CT ile ilgili 
riskleirnin önlenmesi ve azaltılması için hazırlanmış olan bu eylem planının uygulanmasının verimliliğini 
izleyecek ve raporlayacaktır.  

İzleme sonuçları “ÇSED ve YYEP İzlemesi İçin Danışmanlık Hizmetleri” kapsamında hazırlanan 3 aylık 
izleme raporlarda Dünya Bankası’na sunulacaktır.  

Tablo 3, CTŞ izlemesi ile ilgili izleme mekanizmasını göstermektedir. Raporlar kişisel bilgi içermeyecektir. 
Mağdurların gizliliği ve güvenliği korunacaktır.  
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Tablo 3. CSS/CT’nin Uygulama Sırasında Raporlanması  

Kim Kime Ne Ne zaman 

BOTAŞ’ın 
Şikâyet 
Mekanizması 
Operatörü 

BOTAŞ’ın Sosyal 
Ekibi, eş zamanlı 
olarak Dünya 
Bankası  

CSS/CT olayları ile ilgili üç 
anahtar veri (mağdurun rızası 
ile): 

 Olayın mahiyeti 

 İlgili Proje 

 Yaş ve cinsiyet (mümkünse)  

Şikâyet alınır alınmaz 

BOTAŞ’ın Sosyal 
Ekibi 

 Dünya Bankası  Bu eylem planının 
uygulanması durumu  

 Anlaşmaya varılmış CSS/CT 
göstergeleri  

 Şikâyet alma ve çözme 
konusunda şikâyet 
mekanizmasının doğru çalışıp 
çalışmadığı  

 Şikâyet mekanizması 
göstergeleri 

 Şikâyet çözme 
mekanizmasının kurulup 
kurulmadığı ve düzgün çalışıp 
çalışmadığı 

 Davranış Kurallarını 
imzalayan çalışanların oranı 

 Raporlama döneminde ve 
kümülatif olarak alınan 
şikâyetlerin sayısı 

 Belirlenen tarih aralığında 
kapatılan şikâyetlerin sayısı 
(oranı) 

 Açık şikâyetlerin sayısı 
(oranı) 

 CTŞ eğitimi almış çalışanların 
oranı 

 Raporlama döneminde ve 
toplam olarak, Projeden 
etkilenen kişileri 
bilinçlendirme toplantılarının 
sayısı  

3 aylık periyotlarla 
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Ek 1. CSS/CT ile İlgili Ulusal Mevzuat 

 

A. İş Kanunu (Kanun No: 4857, Tarih: 22/05/2003)   

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı  

Madde 24 - Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin 
bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:  

II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:  

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, 
davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.  

d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu 
işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.  

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı  

Madde 25 - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin 
bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:  

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:  

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.  

 

B. Türk Ceza Kanunu (Kanun numarası: 5237, Tarih: 26/09/2004) 

Altıncı Bölüm 

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar  

Madde 102 – 

(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, 
beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması 
hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.  

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan 
az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve 
kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır. 

(3) Suçun;  

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,  

b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,  

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, 
üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,  

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,  

e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan 
faydalanmak suretiyle,  

işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.  

(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması 
hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.  
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(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasına hükmolunur.  

Çocukların cinsel istismarı  

Madde 103 – 

(1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on 
yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk 
olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. 
Cinsel istismar deyiminden;  

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 
algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, 

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak 
gerçekleştirilen cinsel davranışlar, 

anlaşılır. 

(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, 
on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış 
olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.  

(3) Suçun; 

a) Birden fazla kişi tarafından birlikte, 

b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan 
faydalanmak suretiyle, 

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, 
üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından, 

d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya 
gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından, 

e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, 

işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da (b) bendindeki 
çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek 
ceza yarı oranında artırılır. 

(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması 
hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasına hükmolunur.  

Reşit olmayanla cinsel ilişki  

Madde 104 – 

(1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet 
üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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(2) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet 
aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.  

Cinsel taciz  

Madde 105 – 

(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla 
kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur. 

(2) Suçun; 

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak 
suretiyle, 

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya 
gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından, 

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, 

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, 

e) Teşhir suretiyle, 

işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; 
işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz. 

C. Ailenin Korunmasına ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (Kanun No: 6284, 
Tarih: 08/03/2012) 

İhbar 
MADDE 7 – (1) 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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Ek 2. CTŞ/CT ile İlgili Dünya Bankası Standart Temin Dokümanı Hükümleri  

Danışmanlık Hizmetleri Teklif Talebi  

… 

FORM TECH-4, Teknik Şartnameyi Karşılamak Üzere Yaklaşımın, Metodolojinin ve Çalışma 
Planının Tanımlanması  

a) Teknik Yaklaşım ve Metodoloji.  {Lütfen Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde görevlendirmenin 
amaçlarından ne anladığınız ile teknik yaklaşımınız ve işlerin uygulanması için benimseyeceğiniz 
metodolojiyi açıklayın [Müşteriye Not: İnşaat işleri sözleşmelerinin denetimi için aşağıdakileri ekleyin: 
Beklenen çıktıların alınabilmesi ve beklenen çıktılara ilişkin ayrıntı seviyesine ulaşılabilmesi için Çevresel, 
Sosyal (cinsel sömürü ve suistimal (CSS) ve cinsiyet temelli şiddet (CTŞ) dahil), İş Sağlığı ve Güvenliği 
hususları)] 

… 

Bölüm 7.  Teknik Şartname, Örnek Taslak  

3. Hizmetlerin Kapsamı, Görevler (Bileşenler) ve Beklenen Teslimatlar 
Yüklenicinin ÇSİSG performansının uluslararası iyi endüstri uygulamalarına uygun olduğundan ve 
Yüklenicinin ÇSİSG yükümlülüklerini yerine getirdiğinden emin olun. 

ESHS ile ilgili hizmetler aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: 

(2) Yöntem bildirgeleri, uygulama planları, CTŞ/CT önleme ve müdahale eylem planı, çizimler, teklifler, 
programlar ve ilgili tüm Yüklenici belgelerinin ÇSGS hükümlerini gözden geçirmek ve onaylamak; 
(4) Yüklenicinin, Yüklenicinin CTŞ/CT yükümlülükleri dahil olmak üzere, yüklenici ve/veya müşteriyle 
ilgili temsilcileri dahil olmak üzere, ÇSİSG gerekliliklerine uygunluğunu doğrulamak için Yüklenicinin 
İşlerle ilgili faaliyetlerde bulunduğu sitelerin denetimlerini, denetimlerini ve/veya denetimlerini 
üstlenmesi. gerektiği gibi, ancak ayda bir kereden az olmamalıdır 

(11) kaydedilecek şikâyet türlerini ve örneğin CTŞ/CT raporlarını içerenlerin gizliliğinin nasıl 
korunacağını içeren bir şikâyet düzeltme mekanizması oluşturmak ve sürdürmek. 

(12) danışanın dikkatini çeken herhangi bir CTŞ/CT vakası ve şikâyetinin şikâyet tazminat 
mekanizmasına kaydedildiğinden emin olun. 

8. Anahtar Uzmanların Ekip Kompozisyonu ve Kalite Gereklilikleri (ve ITC'nin 21.1 Veri Föyü'ndeki 
Anahtar Uzmanları değerlendirmek için kullanılacak diğer şartlar) [Müşteriye Not: İnşaat işleri 
sözleşmelerinin denetimi için, Çevre, Sosyal (cinsel istismar ve istismar dahil (SEA) ve cinsiyete dayalı 
şiddet (CTŞ)), Sağlık ve Güvenlik [ÇSİSG] sağlamak için yeterli nitelik ve deneyime sahip Anahtar Uzman 
/ lar gözetim gerekli olacaktır. Anahtar Uzman /lar Çevre, Sosyal (cinsel istismar ve istismar (CT)) ve 
cinsiyete dayalı şiddet (GBV)), Sağlık ve Güvenlik (ÇSİSG) ile ilgili iyi uluslararası endüstri 
uygulamalarını tanıma ve sunma konusunda akademik ve mesleki nitelikler ve deneyimler burada 
belirtilmeli. ITC 21.1'deki değerlendirme için aynı uzman pozisyonları da dahil edilmelidir]. 
9. Teslim Gereksinimleri ve Teslim Edilecek Zamanlar için Zaman Çizelgesi 

10. Hizmetler inşaat işlerinin denetimini içeriyorsa veya içeriyorsa, ESHS raporunda aşağıdakileri de 
ekleyin: 

(e) “Danışman, Hizmetleri yürütürken aşağıdaki kategorilerde meydana gelebilecek bir olay olursa 
Müşteriye derhal bildirimde bulunacaktır. Bu tür olayların tüm detayları, Müşteri ile mutabık kalınan 
zaman dilimi içerisinde Müşteriye verilecektir. 
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(iv) CTŞ/CT, cinsel taciz veya cinsel taciz, tecavüz, cinsel saldırı, çocuk istismarı veya kirletilmesi veya 
çocukları içeren diğer ihlal iddiaları 

11. Çevre ve Sosyal Politika 

Çevre ve Sosyal Politika için önerilen içerik aşağıdaki ifadeleri içerir: 

İşlerin politika hedefi, asgari olarak, çevre koruma, iş ve toplum sağlığı ve güvenliği, cinsiyet, eşitlik, çocuk 
koruma, savunmasız insanlar (engelli olanlar dahil), cinsel taciz, cinsiyete dayalı şiddet (CTŞ) ), cinsel 
istismar ve istismarı (CT), HIV / AIDS konusunda farkındalık ve önleme ve İşlerin yürütülmesinde yer alan 
tarafların planlama süreçlerinde, programlarında ve faaliyetlerinde geniş bir paydaş katılımı. Müşterinin, 
ele alınabilecek hususları da kabul etmesi için Dünya Bankası'na danışması önerilir: iklim adaptasyonu, 
arazi edinimi ve yeniden yerleşim, yerli halk, vb. Politika, izleme ve süreçleri ve faaliyetleri sürekli 
iyileştirme ve politikaya uygunluğun raporlanması için. 

Politika, politika ve / veya davranış kuralları için, “çocuk” / “çocuklar” teriminin, 18 yaşın altındaki 
herhangi bir kişi (ler) anlamına geldiği bir ifadeyi içerecektir. Politika, politikaya ve raporlama 
gerekliliğine uygunluğun raporlanmasını mümkün kılmak için mümkün olduğu kadar kısa, fakat spesifik ve 
açık ve ölçülebilir olmalıdır. 

Asgari olarak, politika aşağıdakilere yönelik taahhütlerde belirtilmiştir:  

5. Yasadışı faaliyetlerle ilgili disiplin cezalarını kabul etmemek ve uygulamak. CTŞ, insanlık dışı 
muamele, çocuklarla cinsel aktivite ve cinsel tacize karşı disiplin cezalarını kabul etmemek ve 
uygulamak; 

12. Davranış Kuralları 

Davranış Kuralları için asgari bir gereklilik Müşteri tarafından aşağıda belirtilen hususları, etkileri ve etki 
azaltma önlemlerini dikkate alarak belirlenmelidir:  

• herhangi bir CTŞ/CT gereksinimi 
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Ek 3. Davranış Kuralları 

Giriş 

Şirket, yerel çevre, topluluklar ve çalışanları üzerindeki olumsuz etkileri en aza indiren bir çalışma ortamı 
sağlamayı taahhüt eder. Şirket ayrıca güçlü bir şekilde, Cinsel Sömürü ve Suistimal (CSS) ve Cinsel Tacizin 
(CT) olmadığı ve bu davranışların herhangi bir çalışan, taşeron, tedarikçi, ortak veya şirket temsilcisi 
tarafından hoş görülmeyeceği bir çalışma ortamı oluşturmayı ve bunu sürdürmeyi taahhüt etmektedir. Bu 
“Davranış Kuralları” dokümanının amacı; 

• Hangi davranışların cinsel sömürü ve suistimal, hangilerinin cinsel taciz olarak nitelendirildiğine 
dair ortak bir anlayış oluşturmak,  

• CSS ve CT’i önleme, raporlama ve müdahale amacıyla, tüm Şirket çalışanları tarafından 
paylaşılan standart davranışlar ve kılavuzlara ilişkin taahhütün oluşturulmasını sağlamak ve 

• Bu davranış kurallarının ihlal edilmesinin disiplin cezası ile sonuçlanacağının anlaşılmasını 
sağlamak 

 

Tanımlar 

Cinsel Sömürü ve Suistimal (CSS) 

Cinsel Sömürü ve Suistimal (CSS), hassasiyet durumu, zayıflık veya güvenin cinsel amaçlarla suistimal 
edilmesi (gerçekleşen veya teşebbüste kalan) olarak tanımlanmaktadır. Buna, kişinin diğerinin cinsel olarak 
sömürülmesinden dolayı maddi, sosyal veya politik (bunlarla sınırlı olmamak üzere) çıkar sağlaması da 
dahildir. 

 Cinsel Suistimal: “zorla veya eşitsiz koşullar/baskı altında, gerçekleşen veya tehdit aşamasında 
kalan cinsel içerikli fiziksel saldırı” 

Cinsel Taciz (CT) 

Cinsel Taciz, hoş karşılanmayan cinsel yakınlaşma ve cinsel ilişki talepleri ile buna benzer sözlü ya da 
fiziksel cinsel içerikli davranışlar olarak tanımlanır.  

CSS ile CT’nin Farkı 

CSS bir faydalanıcı ya da toplumun bir üyesine karşı gerçekleşir. CT ise bir organizasyon ya da şirketin 
çalışanları arasımda yaşanır. İkisi arasındaki ayrım önemlidir, böylece şirket politikaları ve çalışanların 
eğitimleri, raporlanmalarına yönelik prosedürlerde her birine özel talimatlar içerebilir.     

Rıza, bir kimsenin bir şeyi yapmak için gönüllü olarak aldığı kararın arkasındaki tercihtir. Cinsel bir aktivite 
için rıza, özgür irade ile verilmiş olmalı, istendiğinde geri çekilebilmeli, mümkün olan en fazla bilgi ile 
verilmiş olmalı ve duruma özel olmalıdır. Eğer anlaşma tehditler, yalanlar, baskı veya güç farkının 
sömürülmesi ile sağlanmışsa, rızadan bahsedilemez. Bu “Davranış Kuralları” dokümanına göre; yerel 
olarak kabul edilen reşitlik veya rıza yaşı kaç olursa olsun, 18 yaşından küçükler için rıza söz konusu 
olamaz. Çocuğun yaşı ile ilgili yanlış bilgi veya kanaat sahibi olunduğu savunması yapılamaz.   

Eğer anlaşma, aşağıdaki koşullar altında sağlanıyorsa rızanın varlığından bahsedilemez: 

 Tehdit, güç kullanımı ya da diğer baskı yöntemleri, kaçırma, dolandırıcılık, hileli yönlendirme, 
aldatma veya yalan beyan 

 Kişinin hali hazırda hak ettiği bir faydayı vermemek, tutmak için tehdit etmek veya 

 Kişiye bir fayda sağlanacağına dair söz vermek  
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Halktan veya çalışma arkadaşlarından birisine karşı herhangi bir şekilde şiddet uygulanması yasak olsa da, 
bu “Davranış Kuralları” dokümanı özellikle cinsel sömürü ve suistimal ile cinsel tacizin engellenmesi ve 
raporlanması ile ilgilidir. Cinsel sömürü ve suistimal (CSS) ile cinsel taciz (CT), istihdam ve çalışma şekli 
ile ilgili olarak sona erdirme veya diğer sonuçlar için gerekçe olacak ağır bir suçu oluşturur. 

Bireysel olarak imzalanacak taahhütname: 

Ben, ______________________________, cinsel sömürü ve suistimal ile cinsel tacizin yasak olduğunun 
bilincindeyim. Bir ______________________________ çalışanı olarak, şantiye, şantiye çevresi, işçi 
kampları veya bunların çevresindeki yerleşimlerde CSS ve CT eylemlerinin bu Davranış Kurallarının ihlal 
edilmesine neden olacağının bilincindeyim. CSS ve CT eylemlerinin; yaptırımların, cezaların veya 
muhtemel işten çıkarmanın gerekçesi olduğunu anlıyorum. Uygun olması halinde, CSS ve CT failleri için 
kovuşturma yürütülebilir.  

Projede çalıştığım sürece aşağıdaki hususları taahhüt ediyorum:  

 Cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer görüşler, ulusal, etnik veya sosyal köken, cinsel 
kimlik, cinsel eğilim, varlık, engellilik, doğum veya diğer statülerden bağımsız olmak üzere 
çocuklar (18 yaşın altındaki kişiler) dâhil tüm insanlara saygılı davranacağım, 

• CSS ve CT'yi önleyen ve bu Davranış Kurallarını teşvik eden bir ortam oluşturmayı taahhüt 
ediyorum. Özellikle, bu ortamı koruyan sistemleri desteklemeye gayret edeceğim. 

• Bu Davranış Kurallarında tanımlanan ve ulusal mevzuat uyarınca tanımlanan CSS ve CT 
eylemlerinde yer almayacağım. 

• Kadınlara, çocuklara veya erkeklere yönelik olarak; uygunsuz, taciz edici, küfürlü, cinsel açıdan 
kışkırtıcı, küçük düşürücü veya kültürel olarak uygunsuz ifadelerde veya davranışlarda 
bulunmayacağım. 

• 18 yaşın altındaki herhangi biriyle cinsel temasta veya ilişkide bulunmayacağım. Çocuğun yaşı ile 
ilgili yanlış bilgi veya kanaat sahibi olunduğu savunması yapılamaz. Çocuğun rızası olduğu 
savunması da yapılamaz. 18 yaşın altındaki kişiler ile cinsel faaliyetlere neden olacak şekilde ilişki 
kurmaya yönelik davranışlarda bulunmayacağım. 

• Yukarıda açıklanan herhangi bir şeyin karşılğında cinsel içerikli isteklerde bulunmayacağım. 
• İlgili tüm tarafların rızası olmadıkça; 18 yaşın altındaki bir kişinin çocuk kabul edildiğini ve 

çocuğun rızasından söz edilemeyeceğini bilerek, çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlardan 
herhangi birisiyle cinsel ilişkiye girmeyeceğim. Bu kapsama, çevredeki yerleşim yerlerinde oturan 
kişilere parasal veya başka şekilde fayda sağlama veya bu kişilerin hak etmiş olduğu bir faydayı 
elde etmelerine engel olma karşılığında cinsel ilişkiye girilmesinin dâhil olduğunu biliyorum. Bu 
doküman bu tür cinsel ilişkilerde rıza olmadığını kabul edecektir.   

 

Aşağıda belirtilen hususları taahhüt ediyorum: 

 Proje sahası içerisinde ve dışında “Davranış Kuralları”nın hükümlerine uyacağım.  

 İşverenim tarafından talep edildiği şekilde CSS ve CT ile ilgili eğitimlere aktif olarak katılacağım.  

Proje sahası içerisinde veya çevresindeki yerleşim yerlerinde, CSS ve CT yaşandığının farkındaysam veya 
yaşandığından şüphe duyuyorsam, bunu Şikâyet Mekanizmasına veya yöneticime bildireceğim. Bildirimde 
bulunurken, mağdurun güvenliğini, rızasını ve sonuçlarını dikkate alacağım. Olaya dahil olan tüm kişilerin 
mahremiyetinin ve güvenliğinin korunması için olaya ilişkin hususların gizliliğini sağlamamın 
bekleneceğini anlıyorum. 

Yaptırımlar: Bu Bireysel Davranış Kurallarını ihlal ettiğim takdirde, işverenimin bana aşağıda belirtilen 
disiplin cezalarını uygulayacağını biliyorum:  
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 Gayrıresmi veya resmi uyarı  

 İlave eğitim 

 Maaştan kesme 

 Geçici olarak işten uzaklaştırma (maaşlı veya maaşsız)  

 İşten çıkarma 

 Polis veya diğer yetkililere ihbar 

Bu Davranış Kurallarına uymanın benim sorumluluğum olduğunu biliyorum. CSS ve CT olarak 
yorumlanabilecek eylem veya davranışlardan kaçınacağım. Bu tür eylemler, bu Davranış Kurallarının 
ihlali olacaktır. Davranış Kurallarını okuduğumu, bu belgede yer alan hükümlere uymayı kabul ettiğimi ve 
SEA ve SH sorunlarını önlemek ve potansiyel olarak rapor etmek için görev ve sorumluluklarımı anladığımı 
kabul ediyorum. Bu Davranış Kurallarına aykırı herhangi bir eylemin veya bu Davranış Kurallarının 
gerektirdiği bir davranıştan kaçınmanın disiplin cezası ile sonuçlanabileceğini ve devam etmekte olan 
istihdamımı etkileyebileceğini biliyorum. 

 

  İmza:             _________________________ 

 

  İsim:      _________________________ 

 

  Ünvan:   _________________________ 

 

  Tarih:   _________________________ 
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Ek 4. Hizmet Sağlayıcıların Belirlenmesi  

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ülke genelinde CTŞ müdahale mekanizmasının bel kemiğini 
oluşturmaktadır. Çünkü, ŞÖNİM’ler kadına yönelik şiddetin izlenmesi, çeşitli hizmet sağlayıcıların 
koordine edilmesi ve mağdurların kadın sığınma evlerinde barınmasını sağlanması sorumluluklarını 
üstlenmektedir. Bu nedenle, ŞÖNİM, BOTAŞ’ın olayları yönlendireceği en temel hizmet sağlayıcıdır.  

Kamu Kurumları 

Hizmet Sağlayıcı Adres Hizmet 

Aksaray Şiddet Önleme 
ve İzleme Merkezi 
(ŞÖNİM) 

Kılıçarslan Mahallesi Bediüzzaman Caddesi No: 83 
İl Müdürlüğü Binası 3. Kat Merkez/Aksaray 
Telefon: 0382 222 04 34 

Danışmanlık 

AKSARAY Polis 
Karakolu 

Yeni Sanayi Mahallesi E90 Karayolu 68200 Aksaray 
Merkez/Aksaray 
Telefon: 0382 215 07 14 

Güvenlik 

AKSARAY Polis 
Merkezi 

Fatih Mah. 11. Street (Bediüzzaman Caddesş) No:44/1 
Telefon: 0382 212 33 88 

Güvenlik 

SARIYAHŞİ Polis 
Karakolu 

Cumhuriyet Caddesi Sarıyahşi/Aksaray 
Telefon: 0 382 311 25 99  

Güvenlik 

SARIYAHŞİ Jandarma 
Komutanlığı 

İlçe Jandarma Komutanlığı Sarıyahşi/Aksaray 
Telefon: 0382 311 25 30 

Güvenlik 

AĞAÇÖREN Polis 
Karakolu 

Zafer Mahallesi, 68600 Ağaçören/Aksaray 
Telefon: 0382 331 22 38 

Güvenlik 

AĞAÇÖREN Jandarma 
Komutanlığı 

Kale Mahallesi, Şht. Ramazan Ünver Cd. No:20 
Ağaçören/Aksaray 
Telefon: 0382 331 30 27  

Güvenlik 

ORTAKÖY Polis 
Karakolu 

Fatih Mahallesi,Şerefli Koçhisar Caddesi Hükümet 
Konağı Yanı 
Telefon: 0382 351 81 76 - 351 88 36   

Güvenlik 

ORTAKÖY Jandarma 
Komutanlığı 

Karaşık Küme Sk. No:1 Aşağı Mahalle Balcı Köyü 
Ortaköy/ Aksaray 
Telefon: 0382 351 41 26  

Güvenlik 

SULTANHANI  Polis 
Karakolu 

Cumhuriyet mah. Recep Tayyip Erdoğan Cd. No:54 
Sultanhanı/Aksaray 
Telefon: 0382  242 27 54 

Güvenlik 
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Kamu Kurumları 

Hizmet Sağlayıcı Adres Hizmet 

SULTANHANI 
Jandarma Komutanlığı 

Zafer Mahallesi Konya Aksaray Yolu 68000 Sultanhanı 
Belediyesi/Aksaray  
Telefon: 0382 242 20 19 

Güvenlik 

ESKİL Polis Karakolu 
Merkez Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Eskil/Aksaray 
Telefon: 0382 411 53 00 

Güvenlik 

ESKİL Jandarma 
Komutanlığı 

Merkez Mahallesi İnönü Cad. 68800 Eskil/Aksaray 
Telefon: 0382 411 40 06 

Güvenlik 

KARAPINAR Polis 
Karakolu 

Pınarbaşı Mahallesi, Pınar Başı Cad. No:136, 42400 
Karapınar/Konya 
Telefon: 0332 755 69 14 

Güvenlik 

KARAPINAR  
Jandarma Komutanlığı 

İpekçi Mahallesi, İnönü Cad. 42400 Karapınar/Konya 
Telefon: 0332 755 61 15 

Güvenlik 

EVREN Polis Karakolu 
Yeni Mahallesi, Cumhuriyet Cad. 06770 Evren/Ankara 
Telefon: 0312 893 55 57 

Güvenlik 

EVREN Jandarma 
Komutanlığı 

Esentepe Mah. Güney Küme Evleri Sok. Evren/Ankara 
Telefon: 0312 893 50 05 

Güvenlik 

AKSARAY Ail eve 
Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü 

Zafer Mahallesi DSİ Yanı Huzurevi Binası 68100 
Merkez/Aksaray 
Telefon: 0382 212 46 78 

Danışmanlık 

AKSARAY Sağlık İl 
Müdürlüğü  

Çerdiğin Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Cd. 4-1 
Merkez/Aksaray 
Telefon: 0382 213 01 22 

Danışmanlık 

SULTANHANI Sağlık 
Merkezi 

İstikamet Mah. Hastane Cad. Sultanhanı/Aksaray 
Telefon:0382 242 20 03 

Danışmanlık 

EVREN Sağlık İlçe 
Müdürlüğü 

Yeni Mah. Şehit Teğmen Kalmaz Sok. No: 35 , 
Evren/Ankara 
Telefon:0312 893 51 65 

Danışmanlık 

KARAPINAR Sağlık 
İlçe Müdürlüğü 

İpekçi Mh. İnömü Sk. No:65  Karapınar / Konya 
Telefon: 0 332 7551568 

Danışmanlık 
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Kamu Kurumları 

Hizmet Sağlayıcı Adres Hizmet 

ORTAKÖY Sağlık İlçe 
Müdürlüğü 

Karşı Mh. Atatürk Cd.Sağlık Sk. 
Ortaköy/Aksaray 
Telefon: 0382 351 30 74 

Danışmanlık 

AĞAÇÖREN Devlet 
Hastanesi 

Yenimahalle Osman Durmuş Cad. Ağaçören/Aksaray 
Telefon: 0382 331 30 76 

Tabbi yardım 

ORTAKÖY Devlet 
Hastanesi 

Zafer Mahallesi Kırşehir Yolu 4. Km Yeni Sanayi Sitesi 
Karşısı, Ortaköy/Aksaray 
Telefon: 0382 351 81 66 

Tabbi yardım 

SARIYAHŞİ Devlet 
Hastanesi 

Özal Mahallesi, 68700 Sarıyahşi/Aksaray 
Telefon: 0382 311 25 59 

Tabbi yardım 

ESKİL Devlet Hastanesi 
Merkez Mahallesi, Mehmet Akif Cad. No:84, 68800 
Böget Köyü, Eskil/Aksaray 
Telefon: 0382 411 40 59 

Tabbi yardım 

KARAPINAR Devlet 
Hastanesi 

Ulus Mh., D330 No:44, 42400 Karapınar/Konya 
Telefon: 0332 224 00 00 

Tabbi yardım 

AKSARAY Adliyesi 
Taşpazar Mahallesi, Ebulfeyz Elçibey Cad., 68100  
Merkez/Aksaray 
Telefon: 0382 216 03 03 

Hukuki destek 

ORTAKÖY Adliyesi 
Plevne Mahallesi, İhsan Özmen Blv. No:231, 68400 
Ortaköy/Aksaray 
Telefon: 0382 351 49 56 

Hukuki destek 

ESKİL Adliyesi 
Merkez Mahallesi, Atatürk Cd. No:17, 68800 
Eskil/Aksaray 
Telefon: 0382 411 50 09 

Hukuki destek 

KARAPINAR Adliyesi 
Yeni Mahallesi, Derya Sk. No:23, 42400 
Karapınar/Konya 
Telefon: 0332 755 18 47 

Hukuki destek 

AKSARAY Sosyal 
Hizmet Merkezi 

Kılıçaslan Mah. Bediüzzaman Bul. No:83  68100 
Merkez/Aksaray   
Telefon: 0382 222 04 01 

Danışmanlık 

 



29 
 

Sivil Toplum Kuruluşları 

Hizmet Sağlayıcı Adres Hizmet 

AKSARAY Sosyal 
Yardım ve Dayanışma 
Vakfı 

Kurtuluş Mahallesi 3846. Sk. Tarım Reformu Bölge 
Müdürlüğü Binası Kat:1 Merkez/Aksaray 
Telefon: 0382 217 55 86 

Danışmanlık 

ORTAKÖY Sosyal 
Yardım ve Dayanışma 
Vakfı 

Hükümet Konağı 3.kat Ortaköy/Aksaray 
Telefon: 0382 351 61 33 

Danışmanlık 

AĞAÇÖREN Sosyal 
Yardım ve Dayanışma 
Vakfı 

Hükümet Konağı 1. Kat 68600 Ağaçören/Aksaray 
Telefon: 0382 331 26 73 

Danışmanlık 

ESKİL Sosyal Yardım 
ve Dayanışma Vakfı 

Hükümet Konağı Kat 2 Eskil/Aksaray 
Telefon: 0382 411 44 21 

Danışmanlık 

SARIYAHŞİ Sosyal 
Yardım ve Dayanışma 
Vakfı 

Şafaktepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet 
Konağı Sarıyahşi/Aksaray 
Telefon: 0382 311 26 04 

Danışmanlık 

EVREN Sosyal Yardım 
ve Dayanışma Vakfı 

Cumhuriyet Cad. No: 15 Hükümet Binası 2. Kat  
Evren/Ankara 
Telefon: 0312 893 54 44 

Danışmanlık 

KARAPINAR Sosyal 
Yardım ve Dayanışma 
Vakfı 

Alaaddin Mahallesi, Konya Cad. Hükümet Konağı 
No:47, 42400 Karapınar/Konya 
Telefon: 0332 755 61 53 

Danışmanlık 

AKSARAY Kadın 
Sığınma Evi 

Yasal olarak gizli  Barınma 
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Ek 5. Hizmet Sağlayıcı İçin Rıza Formu  
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Ek 6. İç Soruşturma İçin Rıza Formu 
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