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Oryantasyon ve Bilgilendirme 

Kitapçığı 
 

 

 

TEMMUZ/2021 

REVİZYON: 
 

FİRMA  POLİTİKAMIZ 
 
Fella Tekstil olarak, 1997 yılından beri deneyimli ve uzman kadrolarımız ile Türkiye’deki en iyi ve en güvenilir örme hazır g iyim 
üreticilerinden biri olma vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz insan kaynakları politikamız;  

 Kurum vizyonunu gerçekleştirmede önemli bir paydaş olan çalışanlarının profesyonel ve mesleki gelişimlerini desteklemek,  

 Doğru işe doğru insan felsefesi ile liyakat esaslı değerlendirmeler yapmak, 

 Yeniliğe ve değişime açık, bireysel farkındalığı yüksek, kendini geliştirmeye istekli, kurumsal değerleri benimseyen ve şirket 
hedeflerini kendi bireysel performansının mihenk taşı kabul eden, nitelikli kişilerin istihdamını sağlamak 

 Ve iş sağlığı-güvenliği konusunda farkındalık ve bilinç yaratarak, bunu en üst seviyede uygulamaktır. 

 Çalışan motivasyonunu destekleyen ve tercih edilen bir çalışma ortamı yaratmak, 

   Çalışanların bir üyesi olmaktan mutluluk duyduğu saygın ve güvenilir bir işveren markası oluşturmak. 
 
KURUMSAL DEĞERLERİMİZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Müşteri Odaklılık 

En değerli paydaşımız ve stratejik iş ortağımız olan 
müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçları bizim için en 
öncelikli unsurdur. 

 
Takım Ruhu 

Fella ailesi olarak her bir çalışma arkadaşımızın sunduğu 
katkıyı ve yarattığı değeri önemsiyor ve güçlü bir takım 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

 
Mutlu Çalışanlar 

Çalışma arkadaşlarımızın motivasyonu ve mutluluğu 
bizim için belirleyicidir. Şeffaf yönetim anlayışımızla her 
çalışan ihtiyaç ve beklentilerini rahatlıkla ifade eder.  

 
Kalite ve Çevre Bilinci 

Ürün ve hizmetlerimizde hedeflediğimiz en üst düzeyde 
kaliteyi,yine en üst düzeyde kalite ve çevre bilinciyle 
hayata geçiririz. 
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AÇIKLAMA : 
Fella Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. olarak politika ve prosedürler yıllık bazda gözden geçirip gerektiği durumlarda değişiklik kontrol 
süreci kapsamında düzenlenecektir. 
Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 

İÇ YÖNETMELİK 
 
1.AMAÇ: Bu yönetmelik Fella Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. personelinin hak ve yükümlülükleri ile çalışma koşullarını düzenler.  
 
2. ÖZLÜK DOSYALARI 
Her personel için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasında aşağıdaki belgelerin bulunması gereklidir. 
Nüfus cüzdanı fotokopisi 
Nüfus kayıt örneği 
İkametgâh Belgesi 
Diploma fotokopisi (Varsa) 
Sağlık raporu + Kan Grubu (Bio Atlas Sağlık Kuruluşu)  
Şirket Anlaşmalı 
Akciğer , SFT , Odyometri , Hemogram 
Adli sicil kaydı 
2 adet vesikalık fotoğraf 
Erkekler için askerlik durumunu gösteren belge 
Garanti Banka Hesap Bilgisi 
Araç kullanabilecek personelin sürücü belgesi fotokopisi  
 
3. DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ 
Personel, özlük dosyasında meydana gelecek değişiklikleri en geç 48 saat içinde İnsan Kaynakları bölümüne bildirmekle 
yükümlüdür. 
 
4. İŞE ALIM 
İşe alım sürecinde, insan kaynakları temel ilkeleri esastır. Yönetim tarafından tespit edilen kadro doğrultusunda personel alımı 
yapılır. İşe alınacak personel iş istek ve başvuru formu doldurur. 
Aday başvuru formunda Şirkete doğru bilgi vermek zorundadır. Başvuru üzerine personelle ilgili titiz, sağlıklı ve detaylı bir 
araştırma yapılır. Referans olumlu ise, işe giriş işlemi yapılır. Personele şirket gezdirilir, tanıtılır ve çalışacağı bölüme götürülür. 
Personele yapacağı işler ve iş güvenliği konularında bilgi verilir ve eğitilir. İlk defa işe giren personel için deneme süresi 2 ay’dır. 
Deneme süresi ve sözleşme süresi sonunda olumlu sicil alan personel Şirket genel müdür kararı ile daimi kadroya alınır. 
 
 

İŞE ALIM PROSEDÜRÜ 
1.AMAÇ 
Bu prosedürün amacı; Fella Tekstil ilke ve değerlerine uyum sağlayabilecek, işin niteliklerine uygun, potansiyeli yüksek; kısaca işe 
ve işletmeye en uygun adayların seçilmesini mümkün kılacak şekilde işe alım sürecini ve işlemlerini tanımlamak bu süreçte 
izlenecek yolu ortaya koymaktır.  
2.KAPSAM 
Bu prosedür, Fella Tekstil bünyesindeki tüm birim ve mevkileri ve bunlara ilişkin “işgören ihtiyacının belirlenmesi, aday araştırma 
ve bulma ile seçim” süreçlerine dair iş ve işlemleri kapsar. 
3.TEMEL KAVRAMLAR 
3.1. İnsan kaynakları planlaması 
İşletmenin amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli işgücü ihtiyacını-boş mevki veya kadroları- sayı, nitelik, yer ve 
zaman olarak belirlemeyi ifade eder.  
3.2. Aday temini 
İşletmenin ihtiyaç duyduğu iş görenleri seçmeye imkân verecek uygun büyüklük ve bileşimde “aday havuzu” oluşturmaya yönelik 
faaliyetlerdir. Aday araştırma ve bulma, işgören ihtiyacının duyurulmasıyla başlayan ve başvuruların alınmasıyla tamamlanan bir 
süreçtir. 
3.3. İşgören Seçimi 
Adaylar arasından uygun iş görenlerin seçimiyle ilgili faaliyetleri kapsar. Dışarıdan alınanlarda seçim; ilk görüşme ve eleme ile 
başlayan, adayların uygunluğunu değerlemeye yönelik mülakat, sınav-test, referans araştırma vb. ile devam eden, seçim kararı 
ve işe yerleştirme ile sona eren bir süreçtir. İç kaynaklardan terfi ve nakil yoluyla seçim durumunda, seçim süreci, esas olarak, 
adayların iş ve performans geçmişi ile potansiyeline dair değerlemelere dayalı olarak gerçekleştirilir.  
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4.SORUMLULAR 
4.1. Destek Birimler Koordinatörü 
Prosedürün şirketin tüm birimlerinde ve düzeylerinde, etkin bir biçimde uygulanmasını, yaşanan değişmelere bağlı olarak işe alım 
sistemi ve ilgili düzenlemelerin güncellenerek devamlılığını sağlanmasını temin etmek ile işe alım sistem ve uygulamalarını 
desteklemekten sorumludur. 
4.2. İnsan Kaynakları Müdürü:  
Prosedürün şirketin tüm birimlerinde ve düzeylerinde, planlanan şekilde uygulanmasını, yaşanan değişmelere bağlı olarak işe 
alım sistemi ve ilgili düzenlemelerin güncellenerek devamlılığının sağlanmasını takip ve koordine etmek; iş ilanlarını hazırlatmak 
ve yayımlatmak, mülakat ve sınav organizasyonlarını gerçekleştirmek, adaylarla ilgili iş geçmişi ve referans araştırmalarını 
yapmak, sınav ve mülakatlarda görev yapmak; işe alım süreci evrak ve bilgilerini düzenlemek, saklamak, gerekli raporları 
hazırlamak ve amirlerine sunmaktan sorumludur. 
4.3. Birim Yöneticileri:  
Sorumlu olduğu birimde işgören ihtiyacını belirlemek/belirlenmesine katkıda bulunmak, Personel talebini insan kaynakları 
birimine iletmek, onaylanan personel taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak görüşme ve sınavlarda görev yapmak, seçim 
kararına katkıda bulunmak, işe alınan iş görenlerin oryantasyonu konusunda kendisine verilen görevleri yerine getirmekten 
sorumludur. 
 
5.UYGULAMA 
5.1.Temel Prensipler 
Fella Tekstil genel bir kural olarak, personel gereksinmelerini, öncelikle, mevcut kadrolarında çalışanların daha sorumlu 
mevkilere getirilmeleri sureti ile karşılayacaktır. 
 İşe yeni alınacak personelin seçiminde, diğer koşullar yanında, öncelikle işin gerektirdiği bilgi ve deneyim düzeyi dikkate 
alınacaktır. Bu niteliklere sahip kişiler arasındaki seçimde ise kişilik ve yetkinlik ile ilgili diğer hususlar, önem derecelerine göre, 
ayrıca değerlendirilecektir. 
Birimler, yıllık bütçelerini onaya sunarken, öngördükleri personel ihtiyacını karşılayacak kadroları, unvanları ve sayıları belirtir. 
 Bütçelerin Yönetim Kurulu ve/veya yetkili makamlar tarafından onaylanması halinde yeni organizasyon şemaları da onaylanmış 
kabul edilir ve o bütçe yılı için geçerli olacaktır.  
Yıllık bütçe ile onaylanmış kadrolar dışında personel işe alınamaz ve istihdam edilemez. Ancak, yıllık bütçelerin onaylanması ile 
kabul edilen yeni kadrolara Personel alımı ile mevcut kadroların emeklilik, istifa, iş akdinin feshi, vefat gibi nedenlerle boşalması 
halinde doğan eşdeğer Personel ihtiyacını karşılamak üzere İnsan Kaynakları Müdürü tarafından yapılacak talep Destek Birimler 
Koordinatörünün onayına sunulacaktır.  
Arızi ve/veya geçici işlerin yükleniciler vasıtası ile yaptırılması esastır. Ancak özel koşullar nedeni ile bu gibi işler için de personel 
istihdamı gerekirse bunlar onaylanmış geçici kadrolara alınacak ve bu kadrolarda çalıştırılacak personel ile süreli iş akidleri 
yapılacaktır. 
5.2. Personel İhtiyacının Belirlenmesi 
Kurumun hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulacak insan kaynağını belirlemek amacıyla her bütçe yılında insan gücü planlaması 
yapılır. Bu planlar, sektördeki değişmeler, çalışan istihdamını etkileyen teknolojik yenilikler ve insan kaynağındaki niteliksel 
gelişimler ile bütçe imkânları dikkate alınmak suretiyle hazırlanır.         
İş gücü ihtiyacının planlanmasında aşağıdaki esaslar göz önünde tutulur; 
 Şirket faaliyet alanının gelecek yıllar içinde genişleme veya daralmasına bağlı olarak ortaya çıkacak norm kadro şeması. 
 Şirketin mevcut personel profilinin, ortaya çıkacak ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağı. 
 Gelecek yıllarda çekilme, emeklilik gibi çeşitli nedenlerle oluşabilecek kadro boşlukları.        
5.2.1.Kadroların Tespiti ve Onaylanması 
Fella Tekstil bünyesinde mevcut işyerlerindeki tüm görevlerin tanımları yapılıp, görev unvanları tespit edilir. Her görev iç in hangi 
nitelikte kaç Personelin gerektiği belirlenmek suretiyle hazırlanan norm kadro cetvelleri personel bütçesi ile birlikte yönetim 
kurulunun onayına sunulur. Yeni açılacak işyerlerinde de açılış öncesi söz konusu cetvelin hazırlanarak yönetim kurulunun 
onayına sunulması gereklidir.  
Norm Kadro cetvelleri, ilgili bölümlerin yöneticileri ile İnsan Kaynakları birimi tarafından hazırlanır. Norm kadro cetvellerinin 
birleştirilerek Yönetim kuruluna sunulmak üzere Destek Birimler Koordinatörüne raporlanması sorumluluğu İnsan Kaynakları 
Bölümüne aittir.  
Yönetim Kurulu dilediği takdirde norm kadroları ve personel bütçelerini onaylama yetkisini Destek Birimler Koordinatörüne 
devredebilir.   
Çok zorunlu hallerde, programlanan kadro dışına çıkılmak gerektiğinde, gerekçesi Yönetim Kurulu’na bildirilmek suretiyle ek 
kadro talebinde bulunulabilir. 
5.2.2.Mevcut pozisyonlar için Personel ihtiyacı  
Fella Tekstil in daimi pozisyonlarında istihdam edilecek işgücü yıllık bütçelerde belirtilecektir. Onaylanmış kadrolar herhangi bir 
neden ile boşaldığı takdirde o kadronun amiri, boşalan pozisyonun mevcut çalışanlardan birinin terfisi veya diğer birimlerden 
transferi suretiyle doldurulması mümkün görünüyorsa, öncelikle bu imkânı değerlendirecektir.  
Bu bağlamda: boşalan pozisyonun görev tanımını inceleyerek bu kadroya yatay veya dikey hareket ile atanabilecek aday(lar)ın 
mevcut olup olmadığını tespit eder. Yapılan değerlendirme sonucunda, boşalan kadronun mevcut çalışanların dikey veya yatay  
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kaydırılması ile doldurulması mümkün görünürse, bu konuda hazırlanacak öneri, hiyerarşik kanaldan Genel Koordinatör’ün 
onayına sunulur.  
Onay alındığı takdirde, bu atama dolayısıyla boşalacak kadronun doldurulmasının gerekip gerekmeyeceği değerlendirilir, eğer 
yeni personel alınması gerekecek ise bu pozisyonun görev tanımına göre arzu edilen özellikler, asgarileri ayrıca belirtilmek 
suretiyle, saptanır. Eğer böyle bir aday mevcut değil ise kadroya atanacak kişide bulunması istenen özellikleri, asgarilerini ayrıca 
belirtmek sureti ile saptar.  
Mevcut pozisyonlar için işgören ihtiyacı, ya bazı pozisyonların herhangi bir nedenle boşalması, ya da iş yükündeki artış dolayısıyla 
ortaya çıkar. Bu şekilde bir ihtiyaç oluştuğunda, birim yöneticisi tarafından Personel Talep Formu doldurulup imzalanır, İnsan 
Kaynakları birimine teslim edilir. Bu talepte, ihtiyacın tanımı ve gerekçelerini içerir açıklamalar da yer alır. İnsan Kaynakları 
Müdürü talebi Koordinatör onayına sunar. Koordinatör tarafından uygun görüldüğü takdirde onaylanır ve İnsan Kaynakları 
Müdürü’ne gönderilir. Onaylanmadığı takdirde gerekçelendirilerek İnsan Kaynakları Müdürü’ne gönderilir. 
Personel talebinin kabul edilip edilmediği Personel Talep Formu’nun İnsan Kaynakları birimine ulaştığı günden sonraki 5 iş günü 
içinde talepte bulunan yöneticiye sözlü olarak iletilir. 
 
5.2.3.Yeni İşler ve Pozisyonlar İçin Personel İhtiyacı 
Yeni iş veya pozisyonların açılması durumunda uygulanacak olan prosedür, mevcut birimlerde Personel ihtiyacı ile aynıdır. Ancak 
yeni kadro talebi, önemli organizasyon değişikliği veya ek bütçe gerektiriyor ise, öncelikle yeni kadro veya pozisyonların açılması 
ve işgören seçim sürecinin başlatılması için, Yönetim Kurulu’nun onayının alınması şarttır. 
5.3.Başvuru Yönetimi  
Onaylanan Personel istekleri, İnsan Kaynakları birimi tarafından açık pozisyonun gerektirdiği nitelikler esas alınarak, öncelikle 
mevcut Personellerden karşılanmaya çalışılır. Bunun için muhtemel adaylar ve bunların uygunluk durumları belirlenerek yetkili 
organların bilgi ve değerlendirmesine sunulur. Eğer içeriden bu nitelikleri karşılayan ve pozisyon için istekli adaylar bulunamaz 
ise, Fella Tekstil aday havuzunda yer alan mevcut başvurular incelenir.  
Başvuruların yönetimi için kullanılacak yazılım programı elverdiği takdirde, kişinin iş başvurusu esnasında sunduğu özgeçmişi, 
doldurduğu başvuru formu, referans mektupları gibi evrak da taranmak (scan edilmek) suretiyle aday havuzu dosyasına 
aktarılmalıdır.  
Gerekirse gazete ve kariyer portallerine, internet sitelerine (kariyer.net, yenibiris.com…vb.) ilan verilir. Adayların başvurularının 
toplanması için belirli bir süre beklenir. Daha sonra Personel talep formunda ve ilgili görev tanımında (görev tanımı yoksa işe alım 
öncesi birim amiri ile birlikte hazırlanır) belirtilen niteliklere göre filtreleme yapılır ve filtreden geçen adaylar değerlendirmeye 
alınır. 
Internet, e-mail ve faks yoluyla gönderilen ve asgari yeterlilikleri sağlayan tüm aday başvuruları İK Sorumlusu/Uzmanı tarafından 
dikkatle incelenir, ön incelemeden geçirilir, asgari yeterliliklerde bariz eksikliği olan başvurular elenir, uygun olduğu düşünülen 
adaylara ait başvurular listelenir(uzun liste) ve İnsan Kaynakları Müdürünün talimatı doğrultusunda bu listedeki kişiler, bel irli bir 
plana göre görüşmeye davet edilir. 
5.4.Adayların değerlendirilmesi  
5.4.1. Görüşmeye davet edilen her adayla ilk görüşmede İnsan Kaynakları Sorumlusu/Uzmanı görüşür. Uygun bulunan adaylar 
için kısa liste hazırlanır ve 2. mülakat en az 2 yönetici ile yapılır. Münferit alımlarda, görüşmeler, ilgili birim yetkilisi ve İnsan 
Kaynakları Müdürü tarafından yapılır. 2. Mülakatlar ilgili pozisyonun yetkinlik profili baz alınarak, yetkinlik esaslı ve 
yapılandırılmış mülakat yapılır.  
5.4.2. Adayın mesleki bilgisini ölçmek için mülakata katılan birim yetkililerinin aşağıda belirtilen asgari şartları sağlaması 
beklenir. Görüşmecilerde aranan nitelikler: İş görüşmesi yapacak olan yetkililerin, Fella Tekstil organizasyonunu, kültürünü,  
prosedürlerini anlaması ve uygulamalarının tam olarak içinde olabilmesi maksadıyla en az 6 aydır Fella Tekstil…’ta çalışıyor 
olması; Personel aranan işin tanım ve uygun işgören profilini (iş gereklerini) biliyor/öğrenmiş olması, temel görüşme becerilerine 
sahip olması gerekir.  
5.4.3. Aksine bir husus belirtilmedikçe insan kaynakları birimi yetkilileri, bütün bu işe alım görüşmelerinde hazır bulunur ve 
görüşmelerin yönlendirilmesine yardımcı olur. 
5.5.Değerlendirme Sonucunun Adaya Bildirilmesi 
5.5.1.2.  Görüşme sonucunda olumlu olarak değerlendirilen adaylar için, İnsan Kaynakları Sorumlusu/Uzmanı adayların iş 
başvurusunda referans olarak belirttiği kişiler ile yazılı ve/veya sözlü temasa geçerek onların değerlendirmelerini de temin eder 
ve bunları adayın dosyasına koyar.  
İş Görüşmeleri ve Referans Kontrolleri sonunda görüşmeyi yapanlar bir araya gelerek, eğer birden fazla olumlu sonuçlanan aday 
var ise, tercih sıralaması yaparlar ve İnsan Kaynakları Müdürü önerilecek istihdam koşullarını (ünvan ve görevleri, ücretleri, 
sözleşme koşulları, yararlanacakları sosyal ve özlük hakları, kariyer yolları vb.) tespit eder.  İnsan Kaynakları Müdürü, saptanan 
tercih sırasına göre, adayları davet ederek kendilerine, kararlaştırılan koşullar ile iş teklifinde bulunur. Yönetici kadrolarına 
atanacak personel ile yapılacak bu son görüşmede, arzu ve talep edildiği takdirde, doldurulacak pozisyonun amiri de hazır 
bulunur. 
5.5.2. Görüşme yapılmasına rağmen başvurusu uygun görülmeyip, işe alınmayan kişilere en geç 10 gün içinde e-posta veya 
telefonla, kuruma göstermiş olduğu ilgiden ötürü teşekkürü de içeren bir geri bildirimde bulunulur.  
5.5.3. Başvurusu uygun görülüp Personel ihtiyacı olduğunda değerlendirilmek üzere bekletilecek kişilere görüşme sonucunda 
başvurularının bekletileceği sözlü olarak iletilir. 
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5.6.Teklifi Olumlu Değerlendiren, Yeni İşe Başlayacak Adayın Yapması Gerekenler  
5.6.1. Şirket ile bir iş sözleşmesi imzalayacak kişilerde asgari aşağıdaki şartlar aranacaktır; 
- Kamu haklarından yoksun bulunmamak ve vatandaşlık bağı nedeni ile çalışma hakkı kısıtlanmamış olmak; 
- 4857 sayılı İş Kanununun 30’uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile hükümlü bulunmamak; 
- Diğer Kurum, Daire veya Teşekküllerde zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak; 
- Fella Tekstil San. Tic. LTD. ŞTİ.’de herhangi birince, 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 17/II. maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II’ci 
maddesine göre işine son verilmemiş veya bu nedenle iş sözleşmesi feshedilmemiş olmak; 
- Fella Tekstil San. Tic. LTD. ŞTİ.’de herhangi birinden, bir yıldan az bir süre önce, istifa ederek ayrılmamış olmak; 
- Herhangi bir nedenle ve herhangi bir konuda Fella Tekstil….şirketlerden biri veya birkaçı ile davalı bulunmamak; 
- Yapacağı işin gerektirdiği öğrenim düzeyini başarı ile tamamlamış olmak; 
- 18 yaşından küçük olmamak, 
 
5.6.2. Fella Tekstil San. Tic. LTD. ŞTİ.’de işe başlayan her yeni Personele, Personel İşe Giriş evrakları listesi verilerek, bu liste 
içinde yer alan belgelerin doldurulması istenir. İşe başlamak için tamamlanacak evraklar şunlardır; 
 2 adet renkli vesikalık fotoğraf 
             Ehliyet Fotokopisi (Araç Kullanacaklardan) 
 Nüfus cüzdan sureti 
 Vukuatlı Nüfus Kayıt Belgesi 
 Diploma fotokopisi 
 İkametgâh senedi 
 Sabıka kaydı 
 Evlilik cüzdanı fotokopisi 
 Çocukların nüfus cüzdanı fotokopisi 
 Sağlık Raporu (gerekli pozisyonlar için ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu / engelli pozisyonları için engelli raporu) 
5.6.3. İşgören ile yapılacak iş sözleşmeleri süreli veya süresiz olabilir. Ancak her sözleşmede muhakkak işe başlama tarihi açık 
olarak belirtilecektir. Sözleşme süreleri yapılacak işin devamı ile uyumlu olarak saptanacak, doğası itibariyle devamlı olmayan hiç 
bir iş için belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılmayacaktır.  
5.6.4. Her sözleşme, işe alınacak kişinin göreve uyumu ve uygunluğunun her iki tarafça da kanıtlanabilmesi için, muhakkak, bir 
“deneme süresi” içerecektir. Bu süre iki aydan az olmayacak şekilde kanuna ve işin özelliklerine göre saptanacaktır. İş 
sözleşmelerine “deneme süresi” içinde başarılı olmadıklarına kanaat getirilen işgörenin iş sözleşmelerinin, Fella Tekstil.tarafından 
herhangi bir yükümlülük ve/veya sorumluluk üstlenilmeden, fesih edileceğine dair açık hüküm konulacaktır. Süreli sözleşmelerin 
sürelerinin uzatılıp uzatılmaması kararı ile uzatma sürelerinin münhasıran  Fella Tekstil San. Tic. LTD. ŞTİ.’de takdirinde olacağı 
konusu iş sözleşmelerinde açıkça belirtilecektir. Öte yandan Fella Tekstil San. Tic. LTD. ŞTİ. faaliyette bulunulan sektörlerin 
özellikleri göz önünde bulundurulmak koşuluyla, 4857 sayılı kanunun 13 ve 14’üncü maddeleri ile hüküm altına alınan “kısmi 
süreli iş sözleşmesi” ve “çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi” yapmak suretiyle işgören istihdam edebilecektir. 
5.6.5. Personel, işe giriş evraklarını işe başladığı gün İnsan Kaynakları Sorumlusu’na iletir. İnsan Kaynakları birimine iletilen 
evraklar sonucu, personelin işe başlama ile ilgili işlemleri başlatılır.  
5.8. Engelli Personellerin İşe Alımı 
5.8.1. Özürlülere tanınan haklar çerçevesinde İş Kurumu kanalıyla gelen listeler incelenerek belirlenen adaylar görüşmelere 
davet edilir. 
5.8.2. İş Kurumu kanalıyla gelen listelerden belirlenerek işe alım sürecine alınan adaylarla yapılan görüşmelerin sonuçları 
olumlu olduğu takdirde, özürlü adayların sağlık raporları İşyeri Hekimi ile paylaşılır.   
5.8.3. Uygun bulunan ve niteliklerine uygun görevler belirlenen adaylara  çalışan işe giriş evrak listesi verilir ve bu liste içinde 
belirtilen belgelerin temini ve liste içinde yer alan belgelerin doldurulması talep edilir.Bu kapsamda olup, İş Kurumu aracılığı 
olmaksızın başvuruda bulunan ve  işe başlatılması  uygun görülen adaylardan durumlarını İş Kurumu'ndan tescil ettirmeleri talep 
edilir. Tescil gerçekleştiği taktirde Fella Tekstil…’un yasal yükümlülüğü de yerine getirilmiş olur.  
5.8.4. Söz konusu kişilere ait işe alım faaliyeti sonuçları yazılı olarak İş Kurumu'na bildirilir. 
7.İŞE YERLEŞTİRME 
İşe yeni alınan veya işletme içinden yeni bir işe atanan her personel için “işe yerleştirme ve oryantasyon” programı uygulanması 
esastır. Oryantasyon programının amacı, yeni işgörenlerin işe, iş arkadaşlarına, işletmeye uyumunu kolaylaştırmak ve 
çabuklaştırmaktır. 
İşletmeye yeni alınan işgörenler için oryantasyon programı; iş,işletme, hizmet ve ürünler hakkında bilgi verme, iş arkadaşlarıyla 
tanıştırma; müşteri, tedarikçi ve diğer kişilerle tanıştırma, işyeri ve saha gezisi,  iş başı ve iş dışı eğitim uygulamaları… vb.ni 
kapsar. 
8.REFERANS DÜZENLEMELER 
İş kanunu, İK yönetmeliği ve benzeri düzenlemeler 
9.YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLEME 
Bu prosedür, Genel Koordinatör’ün onayıyla, onaylandığı ve ilgililere tebliğ edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Prosedürdeki 
değişiklikler de aynı şekilde yürürlüğe girer. 
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11.EKLER 
11.1.Personel Talep Formu 
11.2.Mülakat Değerlendirme Formu 
11.3.İş Başvuru Formu 
 
5.  PERSONELİN HAKLARI 
a) Yasalarda, iş sözleşmesinde ve işbu yönetmelikte yazılı durumlar dışında, personelin iş sözleşmesi feshedilemez. 
b) Personel, yazılı olarak ve ihbar süresine uymadan istifa ettiği takdirde, ihbar süresi kadar ücret kendisinden tahsil edilir. İhbar 
süresi bildirim süreleri İş Kanunundaki sürelerdir. 
c) Personelin, Şirket yararına dileklerini veya gördüğü aksaklıkları dilekçe ile bildirme hakkı vardır. 
 
6. PERSONELİN SORUMLULUKLARI 
Personel, görevlerini dikkat ve özenle yerine getirmekten, görevi ile ilgili usulleri ve iş ilişkilerini öğrenmekten, işi ile ilgili bilgileri 
elde etmekten ve uygulamaktan sorumludur. 
a) Personel, aldığı bütün kararlarda ve yaptığı iş ve işlemlerde şirket yararını birinci planda tutmak ve şirketi zarara sokacak her 
türlü eylem ve işlemlerden kaçınmak zorundadır. 
b) Personel, görevini yaptığı sırada öğrendiği şirket sırlarını ve şirket bilgilerini açıklayamaz. 
c) Personel, amirlerinin verdiği talimatlara ve iş emirlerine uymak zorundadır 
d) Personel, iş sahipleri ile ilişkilerinde dürüstlük, nezaket kuralları,sürat,kolaylık ve eşitlik ilkelerine uymak zorundadır. 
e) Personel, görev tanımında belirtilen işlere, iş sözleşmesi ve işbu işyeri iç yönetmeliğinde belirlenen kurallara uymaktan 
sorumludur. 
f) Personel, işine zamanında gelmekten, bilgisine başvurulduğunda doğru beyan vermekten,görevinden ayrıldığında devir - 
teslimi gerçekleştirmekten,fazla mesaiye kalmaktan, çağırıldığında genel tatillerde çalışmaktan sorumludur. 
 
7. YASAKLAR 
a) Personel, Şirketin izni dışında başka iş yapamaz, başka işyerinde çalışamaz. 
b) Personel, bir başka personelden veya Şirket müşterilerinden borç alamaz menfaat temin edemez.  Ayni ve nakdi yarar 
sağlayamaz. Şirketin iş ilişkisi içinde olduğu (Müşteri-Satıcı) şahıslara, firmalara veya bu firmalarda çalışan kişilere kefil olamaz ve 
onları kefil gösteremez. 
c) Personel, genel müdürün onayı olmadan Şirketle ilgili konularda yayın, röportaj yapamaz, demeç ve konferans veremez. 
 
8. ÇALIŞMA ŞARTLARI 
İşyerinde çalışma saatleri ara dinlenmeleri, vardiyalı çalışmalar Şirketçe düzenlenir. Personel bu çalışma ve değişikliklere uymak 
zorundadır. 
b) Haftalık çalışma süresi yasal süredir. Bu sürenin haftanın günlerine bölünmesi şirketin yetkisinde olup, bir süre devam eden 
uygulama müktesep hak teşkiletmez. Cumartesi kısmen veya tamamen tatil edilmesi durumunda yasal çalışma süresinin kalan 
günlere pay edilmesi işveren şirketin yetkisinde olup, bu dağıtımda gün başına çalışma 11 saati geçemez. 
c) Personelin mesai başlama saatinde işinin başında olması esastır. Personelin bir aylık süre içinde mazeretsiz 3 defa işe geç 
gelmesi durumunda iş sözleşmesi sona erdirilir. 
d) Personel işyerinde, iş tanımına uygun düzgün, temiz giyinmek, bakımlı olmak ve davranışlarına özen göstermek durumundadır. 
f) Şirket, uygun gördüğü takdirde personeli gerek işyeri içinde gerekse il sınırları ve ülke sınırları içinde bir başka işyerinde geçici 
veya kalıcı olarak çalıştırabilir. Bu görevlendirmeler personele yazılı olarak bildirilir ve verilen tarihte işinin başında olması istenir. 
Personel; bildirilen tarihte işbaşı yapmadığı takdirde, haklı bir neden olmadan istifa etmiş sayılır ve şirkete karşı herhangi nam 
altında olursa olsun tazminat isteyemez. 
g) Personel, şirket yönetimi uygun gördüğü takdirde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (önceden bildirilmek kaydıyla) 
çalışmak zorundadır. 
h) Personele hafta tatili; pazar veya haftanın diğer bir gününde verilebilir. Hafta içinde hafta tatili verilen personele pazar günü 
çalışması karşılığında ayrı bir zamlı ücret ödenmez. 
ı) Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer 
nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da personelin 
talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, Şirket müteakip 2 ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu 
çalışmalar fazla mesaiden sayılmaz. 
i)İşyerinde sigara içilmesi yasaktır. Personel sadece; şirketçe belirlenen molalarda ve bölümlerde sigara içebilir.  
j) Personel izinli veya görevli olarak işyeri dışına çıktığı sürelerde görev ve izinli belgesi düzenlenir.  
k) Personel, izin ve onay almadıkça işyerinde ziyaretçi kabul edemez. Gelen ziyaretçi çalışma bölümlerine alınmaz  
l) Personel şirket bilgisayarını özel amaçlı kullanamaz, bilgisayarında oyun oynayamaz. 
m) Personel işinin gerekleri dışında telefonu özel işleri için kullanamaz. İş ile ilgili bile olsa telefon görüşmesini gereksiz yere 
uzatamaz. 
n) Şirket, personelin ücretlerine; verim ve performansına göre zam yapabilir. Genel zam oranından faydalanamayan personel bir 
hak iddia edemez, emsal gösteremez. 
 



 

 

7 
 

 
9. DİSİPLİN KURALLARI 
Ödül kuralları ile verimli, performansı giderek yükselen, etik kurallara uygun çalışan ve iyi niyetli personelin ödüllendirilmesi, işbu 
yönetmelik kurallarına ve iş sözleşmesine aykırı davranışların ise cezalandırılması öngörülmüştür.  
 
Disiplin kuralları, şirket faaliyetlerinin, verimli, huzurlu ve düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi, iyi niyetle çalışanın korunabilmesi 
ve işlerin gerektiği gibi yürütülebilmesi için konulmuş kurallar olup,  aykırı davranışların tespit edilmesi ve bu doğrultuda en 
uygun yaptırımın tebliğ edilmesi. 
 Kusurlu bir fiil veya davranışın, bu yönetmelikte sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren durumlardan birine açıkça 
uymaması halinde, bu kusurlu fiil ve davranışa sayılmış olan suçlardan en yakın veya benzeri olarak görülen suça kıyas yolu ile 
ceza verilir. 
Disiplin cezaları, alt birim yetkililerinin teklifi üzerine genel müdür veya vekili tarafından verilir. Disiplin cezası verilmeden önce 
ilgili personelin savunması alınır ve genel müdüre sunulur. Genel müdüre dosyanın sunulmasından itibaren 6 işgünü içinde ceza 
karara bağlanır ve ilgili personele yazılı olarak bildirilir ve personelin özlük dosyasına konulur. 
 
9.1 Disiplin Cezaları  
Kusurlu hallerde, suç sayılan fiil ve hareketleri görülenlere, kusur veya suçun derecesine göre aşağıdaki cezalar verilir. Muhtelif 
disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren fiilleri aynı zamanda işleyen personele, bu fiiller içerisinde en ağırının cezası 
uygulanır. İşbu yönetmelikte suç veya kusur sayılan hal ve davranışlar dışında suç veya kusuru olan personele, gereken ceza 
kıyasen verilir. 
9.1.1 Uyarı Gerektiren Davranışlar 
Kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak: 
 İşlerde dağınıklık, iş ve işlemlerde usul ve kurallara yeteri ölçüde uymamaktır.  Örnek;  bir çalışanın, göreviyle ilgili olan ve kilit 
altında bulundurulması gereken bir resmi belgeyi açıkta bırakması.  
 
9.1.2 Kınamayı Gerektiren Davranışlar 
Kusurlu davranmak: 
 Kayıtsızlığı da içeren fakat derece itibariyle daha ağır ihmal,  gevşeklik durumu olup, sonuç istenmemekle birlikte, bunu önlemek 
için gerekli dikkat ve özeninin gösterilmemesidir. Kasıt yok ama ağır ihmal var. Örnek bir çalışanın zimmetinde bulunan bir 
demirbaş, taşıt vb. araç gerecin bakımı ve korunmasında ihmal göstermesi. 
 
9.1.3 İhtar (Uyarı)  Cezasını Gerektiren Durumlar: 
Bu bölümde tanımlanmış ihtar gerektiren durumların 6 aylık süre içinde 3 kez tekrarlanması durumunda bir üst ceza uygulanır.  
1) Günlük mesai saati bitmeden işyerinden izinsiz ayrılmak, (birincisinde ihtar, tekrarında ücret kesintisi) 
2)İşyerindeki araç ve gereçlerle menfaat karşılığında özel iş yapmak, (tekrarında tazminatsız çıkış) 
3)Aldığı hastalık raporunu 48 saat içinde işverene bildirmemek, 
4)İş arkadaşlarına nezaketsiz davranmak, 
5)Göreve karşı kayıtsızlık göstermek, 
6)İşyerine izinsiz ve kurallara aykırı ziyaretçi kabul etmek, 
7)Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, 
8)Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak, 
9)Taşıdığı unvanın, sıfatın gerektirdiği onura yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, 
10)Yetkili olan kişilerce sorulan konuları haklı bir sebep olmaksızın zamanında cevaplandırmamak. 
11) Kendisine bağlı elemanların yetiştirilmelerine özen göstermemek, 
12) Amirleri ve arkadaşları hakkında kasten veya mazeretsiz asılsız ihbarlarda bulunmak 
13)Logo şifre ve kullanıcı adını başka kullanıcıya vermek, 
14)Üzerinde sallantılı, bir yerlere takılabilecek takı, elbise, kaşkol, zincir gibi giyim eşyası olmak, 
15)Görevi olmadığı halde, geçilmesi veya oturulması yasak olan yerlere girmek, 
16)Görevli olduğu tezgâh, makine ve benzeri tesisatların normal çalışmadığını gördüğü veya arızalı olduğunu bildiği halde tamiri 
gerektiğini amirine bildirmemek, 
17)Çalışılan işin özelliğine göre, korunma malzemesi olarak verilmiş bulunan kulak tıkacı, bone, baret, emniyet kemeri, iş 
ayakkabısı, iş elbisesi, eldiven, gözlük, maske ve benzerlerini kullanmamak, 
18)Bir emre dayanmadan her türlü kaldırma tertibatlarına kapasitelerinin üstünde yük vurma, 
19) Görevli elektrikçilerden olmadığı halde elektrik tesisatını karıştırmak, herhangi bir arızayı elektrikçiye haber vermeden  kendi 
tamire kalkışmak, 
20)Çalıştığı kısımda açıkça duyurulmuş olan işletme ve emniyet kurallarına uymamak, 
21)İşyerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği için koyduğu ve açıkça duyurulmuş olan kurallara uymamak, 
22)Şirkete ait araçların izinsiz özel işlerde kullanmak. 
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9.1.4 Kınama Cezasını Gerektiren Eylem ve Durumlar:  
1- Verilen talimat ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev yerinde firmaca belirlenen usul ve esasların yerine 
getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak,  
2- Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,  
3-Şirkete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek, 
4-İş arkadaşlarına, bağlı personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, 
5-İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak, 
6-Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller 
çizmek ve yapmak,  
7-Amirlerinin verdiği görevlere itiraz etmek,  
8-Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak, 
9-İşyerinin huzur ve çalışma düzenini bozmak.  
10 - Yetkili bulunmadığı halde, firma bünyesinde yapılan konuşmaları, alınan kararları, özel bir maksada dayalı olmaksızın, firma 
dışına yayarak veya sızdırarak firma veya personelin aleyhinde davranışlara yol açmak. 
11)Herhangi bir tezgâh, makine ve benzeri tesisatı çalıştıran elektrik akımını her ne maksatla olursa olsun bunları çalıştırmakla 
görevli işçiye veya onun amirine haber vermeden kesmek, 
12)Yangın önleme ve söndürme tedbirlerine riayet etmemek, yangın başlangıcını ilk amirine veya itfaiyeye haber vermemek, 
9.1.5 Ücret Kesintisi Cezasını Gerektiren Durumlar: 
Bu bölümde tanımlanmış ücret kesintisi cezası gerektiren durumların 6 aylık süre içinde3 kez tekrarlanması durumunda bir üst 
ceza uygulanır. 
1. Sigara içme yasağı bulunan yerlerde sigara içmek, 
2. Mahiyetindeki personeli hususi kullanmak, 
3. Görev yerinde işinden başka işlerle meşgul olmak, 
4. Telefonla uzun özel görüşmeler yapmak, 
5. Bilgisayarı amacı dışında kullanmak, 
6. Gerekli dikkati göstermemek, kurallara uymamaktan firmaya para cezası kesilmesine neden olmak, 
9.1.6 İş Sözleşmesinin Feshini Gerektiren 4857 İş Kanununda  ve Firma İçerisinde Alınmış Kararlar ve Durumlar: 
1.Ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışmak, 
2.Gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip olmak, 
3.İşe yoğunlaşmasının giderek azalması, 
4.İşe yatkın olmamak, 
5.Öğrenme ve kendisini yetiştirme yetersizliği, 
6.Çalışamaz duruma getirmemekle birlikte, işini gerektiği şekilde yapmasını devamlı olarak etkileyen hastalık, 
8. Uyum yetersizliği, 
9.İşverene zarar vermek ya da zararın tekrarı tedirginliğini yaratmak, 
10. İşyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışmak, 
11. Arkadaşlarından borç istemek, 
12. Arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak, uyarılara rağmen işini eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmek  
13. İşyerindeki iş akışını ve iş ortamını olumsuz etkileyecek bir biçimde diğer kişilerle ilişkilere girmek, 
14.İş akışını durduracak şekilde uzun telefon görüşmeleri yapmak, 
15. Sık sık (ayda 3 defadan fazla) işe geç gelmek, 
16. İşini aksatarak işyerinde dolaşmak, 
17. Talep ve sipariş azalması, 
18. Ülkede yaşanan ekonomik kriz, piyasada genel durgunluk, iş kaybı gibi sebeplerle işyerinde işin sürdürülmesinin olanaksız 
hale gelmesi, 
19. Yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması, 
20.İşyerinin daraltılması, 
21. Yeni teknolojilerin uygulanması 
22. İşvereni, iş istek formunda verdiği bilgilerle ve işverenin istediği belgelerde işvereni yanıltmak, 
23.İşyerini 30 günlük ücretini aşan şekilde zarara uğratmak, 
24.İşyerine alkollü veya uyuşturucu alarak gelmek, 
25.Yıllık ücretli izin süresini izinsiz ve mazeretsiz olarak 2 iş günü aşmak, 
26.İşyerinde hırsızlık yapmak, iş arkadaşlarını veya amirlerini dolandırmak, 
27.İşyeri müşterilerinden ayni veya nakdi çıkar sağlamak, kefil etmek, 
28.İşyerinde kavga etmek, 
29.İşyerinin araç ve gereçlerini ayni veya nakdi menfaat sağlamak için işyeri dışına çıkartmak veya satmak 
30. İşverenin güvenini kötüye kullanarak kasıtlı yanlış iş yapmak, 
31.İşveren hakkında, asılsız iddia ve isnatlarda bulunmak, 
32. Şirketi üçüncü şahıslara, resmi ve özel kurumlara karşı küçük düşürmek, işveren şirketin ticari itibarını zedelemek, 
33.Şirket veya işyeriyle ilgili; mesleki ve ticarî bilgi, belge ve disketleri dışarı sızdırmak, 
34. İşyeri evraklarında dolandırıcılık yapmak, evrak saklamak veya tahrip etmek, 
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35. İşyerinde gayri ahlaki hareketlerde bulunmak, 
36.Verilen görevi yazılı ihtara rağmen yapmamak, 
37. İşyerindeki personeli toplu olarak işi bırakmaya davet etmek veya çaba sarf etmek, 
38.Kasten veya ağır ihmalle yangın çıkmasına sebep olacak hareketlerde bulunmak, 
İşbu yönetmelik, sözleşmesinin esaslı unsurlarından biri olup, yönetmelik hükümlerine uymamak, iş sözleşmesine uymamak 
sayılacaktır. İş bu yönetmelik (10)maddeden ibarettir. 
 

İŞTEN AYRILMA PROSEDÜRÜ 
1. AMAÇ 
Bu prosedürün amacı, Fella Teksil San. Ve Tic. Ltd.Sti. işyerlerinde hizmet akdi ile çalışan personelin işten ayrılma/hizmet akdi 
feshinde izlenecek yol ye esasları belirlemektir. 
 
2. KAPSAM 
Bu prosedür Fella Teksil San. Ve Tic. Ltd.Sti işyerlerinde hizmet akdi ile çalışan personeli kapsar. 
 
3. TANIMLAR 
Hizmet Akdi (Hizmet Sözleşmesi ) : Hizmet akdi işveren ve işçi arasında iş kanunu gereğince yazılı olarak düzenlenmesi gereken 
bir hizmet sözleşmesidir. 
Kıdem Tazminatı: Kıdem tazminatı,sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren 
tarafından iş kanunu gereğince işçiye vermiş olduğu bir tazminat şeklidir. Kendi isteğiyle işten 
ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden 
hesaplanır. Yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır. Kıdem tazminatının söz konusu olabilmesi icin tam bir yılın dolması gereklidir. 
 
İhbar Tazminatı : İhbar tazminatı, işçinin iş kanunundan doğan hakkıdır.Çeşitli sebeplerle 
işten çıkartılan işçiye çalışma süreleri göz önünde bulundurularak verilen tazminattır. İşveren ve isçi akdin feshinde bildirim 
sürelerine uymak zorundadır. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz. İhbar tazminatı üzerinden gelir 
vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır. 
 
4. SORUMLULUKLAR 
Bu prosedürde belirtilen kurallara uymaktan tüm personel, belirtilen hükümleri disipline etmekten tüm yöneticiler, işten 
ayrılanlar hakkında yasalar karşısında şirketi risk altına sokmamak ye çalışma barışını temin noktasında prosedürü doğru 
uygulatmaktan işyeri İnsan Kaynaklan Müdürlüğü sorumlu olacaktır. 
 
5. UYGULAMA 
5.1 İŞTEN AYRILMA ŞEKLİ 
Çalışanların hizmet akitleri aşağıda belirtilen şekillerde sonlanır. 
a. Deneme süresi : İşe başlayan personelin işe başladığı gün dahil iki ay içerisindeki 
çalışma performansı, iş ye işyerine uyumu izlenir, bu kriterler sonucu çalışmasına 
devam etmesi uygun bulunmayan personelin Deneme Süresi Sonrası Değerlendirme Formu'na belirtilir ye bunun üzerine İnsan 
Kaynakları departmanı ilgilinin hizmet akdi fesih yazısını yazar. (4857 Sayılı İş Kanunu 15. mad.) Ancak ihbar süresi  
işletilmez keza ihbar tazminatı ödenmez. 
b.  İstifa : Çeşitli nedenlerle işyerinden ayrılmak isteyen personel bağlı olduğu  
yöneticisine gerekçeleriyle birlikte istifasını yazar. 
İstifa eden çalışanın kıdemi; 
2 aydan fazla 6 aydan az ise 2 hafta (14 gün) 
6 aydan fazla, 1,5 yıldan az ise 4 hafta (28 gün) 1,5 yıldan fazla, 3 yıldan az ise 6 hafta (42 gün) 
3 yıl ve daha fazla ise de 8 hafta (56 gün) 
Çalışmak durumundadır. Bu durum istifa eden personele şifahen söylenir. Şayet çalışan buna 
uymuyor, istifa ettiği gün itibariyle işten ayrılıyor ise yukarıda belirtilen süre kadar ücretinin hak edişlerinden mahsup edileceği 
kendisine söyleneceği gibi istifa dilekçesinin üzerine not düşülmelidir. İstifa edene de kendi el yazısıyla" ihbar süresi boyunca 
çalışmayacağım" notu yazdırılır. Bu şekilde işten ayrılan ve ihbar süresine uymayanlardan ihbar süresi tazmin edilmiş olur. 
c. Emeklilik : Çalışan personel 506 sayılı SSK yasasının ilgili hükümlerine göre 
yaşlılık aylığı almaya hak kazandığını belgelendirdiği takdirde işyerine emeklilik 
nedeniyle işten ayrılacağını belirten bir dilekçe vererek ayrılabilir. Bu yolla işten 
ayrılmalarda ihbar süresi işletilemez, ihbar tazminatı ödenmez, kıdem tazminatı 
ödenir. Kıdem tazminatı tahakkuku isyerinden ayrılınan ayın tahakkukunda, ödemesi ise SSK nm vereceği "Yaşlılık aylığı almaya 
hak kazanmıştır" ibaresi içeren belgenin ibrazı sonraso yapılır. 
d.  Ölüm : Çalışan personelin ölümü halinde defin belgesi ibrazı kaydıyla işten ayrılış  
islemleri yapılır. İsyerindeki çalışma süresi toplamı 1 yıl ye üzerinde ise kıdem tazminatı tahakkuku yapılır. Ancak kıdem 
tazminatı; Veraset İlamında belirtilen oranlara göre kanuni mirasçılarına ödenir. İhbar tazminatı ödenmez. 
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e. Evlilik: Kadın personel evlendiği tarihi takip eden 1 yıl içerisinde evlilik nedeniyle 
işten ayrılabilir. Bu haktan yararlanılması için evlilik cüzdanının işyerine ibrazı ve bu nedenle ayrılmak istediğini beyan eden 
dilekçesini vermesi şarttır. Bu yolla işten  
ayrılmalarda ihbar süresi işletilemez. 
f. Askerlik : Askerlik hizmeti nedeniyle yazılı dilekçe ile işyerine başvuran personel 
askerlik sevk belgesini de dilekçesinin ekine koyar. Hizmet akdini askerlik nedeniyle fesh eden çalışanlara ihbar tazminatı 
ödenmez keza ihbar süresi işletilemez. 
G. Bildirimli Fesih: Çalışma performansı beğenilmeyen, işten ayrılma ile ilgili diğer 
bentlere girmeyen nedenlerle işten ayrılışlarda bu madde kapsamında gerçekleştirilir. Bu yolla isten ayrılan kişinin çalışma süresi 
1 yıl ye üzerinde ise kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı ödenmek kaydıyla çıkış işlemleri yapılır.
 
Ancak mevcut yasa kapsamında haklı gerekçelerle işten çıkışı kanıtlama sorumluluğunun işverene ait olması nedeniyle kesinlikle 
işten çıkarılması düşünülen çalışanın  niçin işten çıkarılmak istendiği öncelikle ye ivedilikle işyeri İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne 
yazılı olarak bildirilmelidir. İnsan Kaynakları Departmanı ilgilinin daha önceki çalışmalarını da dikkate alarak gerekli incelemeyi 
yapar, Ücret Tahakkuk Tablosu'nu düzenleyerek varsa kıdem ye ihbar tazminatı ödeme onayını yönetimden alır. Bu madde ile 
çıkışlarda  kesinlikle personelin savunması alınmalıdır. 
h. İşyeri ve İş Şartlarının Değiştirilmesi : İşveren iş planlaması ve işin gereği olarak 
personelin işyerini ve görev yerini gerekçelerini de açıklamak kaydıyla değiştirebilir. 
Bu görev değişikliği yazılı olur ye personele 6 gün öncesinden tebliğ edilir. Yeni görev ile eski görev arasında iş şartlarını esaslı bir 
değiştirme söz konusu ise personel kabul etmediği takdirde kıdem tazminatını  almak kaydıyla hizmet akdini feshedebilir. Ancak 
işten ayrılmak isteyen personel bu değişikliği kabul etmediğini, bu yeni atandığı görevin iş şartlarını ağırlaştırdığı için iş yasasının 
24. maddesi kapsamında hizmet akdini fesh ettiğini yazılı olarak belirtmek durumundadır. 
i. Gözaltına alınma, tutukluluk, mahkumiyet : Çalışanın gözaltına alınması, 
tutuklanması veya mahkumiyet alması durumunda işinden ayrı kaldığı mahkumiyet suresi B bendinde belirtilen ihbar süresini 
aştığı takdirde işveren Kıdem Tazminatını ödeyerek ihbar süresine uymaksızın o kişinin Hizmet Akdini fesh edebilir. (4857 Sayılı İş 
Kanunu 25/III) 
Bu durumdaki kişilerin mahkumiyet belgesi alınmalı, alınamıyorsa iadeli taahhütlü posta ile kanuni adresine devamsızlığını 
belgelemesi için ihtar çekilmelidir. 
J. Ahlak ye iyi niyet kurallarına uymayan haller : 
42 - İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı 
halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni 
yanıltması. 
43- İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda 
bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması. 
44- İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. 
45- İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut 
uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması. 
46- İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve 
bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. 
47- İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. 
48- İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa 
herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. 
49- İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. 
50-İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli 
altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara 
ve kayba uğratması 
 
5.2 İŞTEN AYRILMA GÖRÜŞMESİ 
Personel devir hızının minimum seviyelere çekilebilmesi için özellikle işten ayrılma gerekçelerinin iyi anlaşılması ve  irdelenmesini 
gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle istifa etmek suretiyle işten ayrılan personel ile kesinlikle işten ayrılma görüşmesi yapılmalı 
ve "İşten Ayrılma Görüşme Formu" düzenlenmelidir. Mümkün olduğunca hizmet akdini fesh eden her personel ile işten ayrılma 
görüşmesi yapılmalıdır. Bu görüşme sonuçları ye raporları ışığında alınması gerekli tedbirler aylık olarak şirket/ işyeri üst yönetimi 
ile paylaşılmalıdır. 
 
5.3 DEVİR VE TESLİM İŞLEMLERİ 
İşyeri ile ilişiği kesilecek personel bölüm yöneticisinin bilgisi ye gözetimi altında görev ve sorumluluklarını yerine yeni başlayan 
personele veya yöneticisinin görevlendireceği bir personele devreder. Ayrıca işten ayrılan personele çalışma sırasında kullanması 
için verilmiş; araç, ekipman, makine, gibi şahsa zimmetli eşyaları teslim alınır. Bu teslim işlemi gerektiğinde İdari İşler Departmanı 
ile de koordineli yapılır. 
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5.4 İLİŞİK KESME 
İşten ayrılan personele tahakkuk etmiş ödemeleri, işten ayrılanın görevi gereği iş ilişkisinde olduğu departman/bölüm ile ilişiğinin 
kesilmesinden sonra ödenir. Burada özellikle iş avansı, üzerine zimmetli maddelerin teslimi amaçlanmaktadır. Bunun için İlişik 
Kesme Formu düzenlenerek şahsi dosyasına konulacaktır. 
 
5.5 DİĞER HUSUSLAR 
Bu prosedür çalışma yasaları, günün gerekleri ye şirketin gerekleri çerçevesinde Yönetim Kurulu onayı ile ye önceden duyurulmak 
kaydı ile her zaman değiştirilebilir. Bu prosedürde personeli ilgilendirdiği halde belirtilmeyen konularda yürürlükte ki iş kanunu 
hükümleri uygulanacaktır. Bu prosedürde belirtilen konularda daha önce şirket tarafından yayınlanmış ve halen yürürlükte 
bulunan hükümler bundan böyle geçersiz olup bunların yerini bu prosedür alacaktır. 
 
 
6. REFERANSLAR 
 
6.1 4857 Sayılı İş Kanunu
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PERSONEL DANRANIŞ KURALLARI YÖNETMELİĞİ 

 
KAPSAM 
Fella Tekstil’de görev yapan çalışanların görevlerini ve sorumluluklarını yasalara, Şirket içi prensip ve düzenlemelere uygun olarak 
yerine getirmemeleri durumundaki sonuçları içerir.  
Personelin görevini eksiksiz, doğru ve zamanında yapması, ilişkilerinde ve özel yaşantısında şirketin saygınlığını koruması esastır. 
Kurum içi mevzuata, yasalara aykırı davranan, kurumu manevi zarara uğratan personel hakkında aşağıda belirtilen yönetmelik 
hükümleri uygulanır. 
Çalışanların; yasalara şirketin içerisinde belirlenen düzenlemelere ve mevzuata aykırı davranışlarının belirlenmesi durumunda bu 
yönetmelikte açıklanan ilgili disiplin cezaları verilir. Alınan kararların kişilere bildirim ve dosyalama işlemlerini İnsan Kaynakları 
Birimi yürütür.  
DİSİPLİN KARAR YÖNTEMİ 
Disiplin cezaları karara bağlanarak, Genel Müdür /Genel Müdür Yardımcısı onayı ile uygulanır. Soruşturma yapmakla 
görevlendirilenler belge ve kanıtları toplar, ilgili ve ilgililerin savunmasını alır, diğer ilgililerin bilgisine başvurur ve bunları disiplin 
raporu ekinde sunar. 
Disiplin olayına ilişkin dosyaları, İnsan Kaynakları birimi önemine göre incelemelerini iletilen dosya üzerinden yapar. Gerekli 
görürse soruşturmayı genişletir, ilgilileri ve olaya şahit olanları dinler. 
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Sorumlusu,  işin önem derecesine bağlı olarak kararlaştırılacak günlerde 
toplanarak kararlar alır. İşin önem derecesi 4857 sayılı yasa uygulamalarındaki sürelere uyarak İnsan Kaynakları Birimi tarafından 
belirlenir. 
Ceza uygulamasında; 
Suç sayılan tutum veya davranışın şirket bünyesinde oluşturduğu zararın maddi ve manevi önem derecesi, 
İlgilinin görevi, Şirketteki tutum ve davranışları, kişiliği hakkındaki genel kanaat ve performans düzeyi, 
Suç sayılan tutum veya davranışın nedenleri, göz önünde bulundurularak ceza indirimi veya arttırılması kararı alınabilir. 
İşten çıkarma kararı almış ise hazırlanan rapor Yönetim tarafından onaylandıktan sonra 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili 
maddelerindeki süreler işlemeye başlar. 
CEZALARIN DUYRULMASI 
Cezanın çalışana yazılı bildirimini İnsan Kaynakları Birimi yapar. Personele imzalatılan yazının 1 kopyası da çalışanın kişisel bilgi 
dosyasında saklanır. 
DİSİPLİN CEZALARI 
Çalışanların, şirketin prensip ve düzenlemelerine aykırı davranışları için yapılan soruşturmanın ışığı altında yasalardan doğan 
cezai ve hukuki talep hakları saklı kalmak koşulu ile karar verilen disiplin cezaları, önem sırasına göre aşağıda belirtilmiştir:  Ayrıca 
sözleşmede yer alan disiplin hükümleri ve cezaları birlikte değerlendirilerek uygulanır. 
UYARMA:  Dikkat ve özen eksikliğinde söz konusu olur ve personelin sicil dosyasına işlenir.  
İHTAR:  Personelin görev ve davranışlarında hataları ile geliştirilmesi istenilen yanlarının ilgililere yazılı olarak bildirilmesidir. 
İhtar, Birim yöneticisinin talebi ile Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcısı ve İnsan Kaynakları’ndan sorumlu kişiler tarafından 
verilebilir.   
KINAMA: Çalışanın görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığı durumlarda söz konusu olur ve çalışanın sicil dosyasına işlen ir. 
Daha sonraki eylemlerinde aynı eylemin tekrarı halinde görevine son verileceğinin hatırlatılmasıdır.  
GÖREVDEN ÇIKARMA: Çalışanın bir daha Şirkette herhangi bir göreve atanmamak üzere ilişiğinin kesilmesidir. 
UYARMA GEREKTİREN DURUMLAR 
Aşağıda "Uyarma" yı gerektiren eylem ve davranışlar sırasıyla belirtilmiştir:  
İç ve dış müşterilere kaba, saygısız, nezakete ve ağırbaşlılığa uymayan davranışlarda bulunmak, 
Usulüne göre başvurulması gereken makamı geçerli bir neden olmaksızın aşmak, 
Görevin yerine getirilmesinde ilgisizlik veya düzensizlik göstermek, 
Görevinin gerektirdiği işlemleri geçerli bir neden olmaksızın geciktirmek, 
Uyarılmasına rağmen yanlış veya eksik işlem yapmak, 
Birlikte çalışılması gereken hallerde çalışmalara katılmamak veya katıldığı halde işbirliğini bozacak veya işi aksatacak 
davranışlarda bulunmak, 
Kullanılması veya muhafazası kendisine bırakılmış olan makine veya tesisatı kişisel ihmali dolayısıyla kaybetmek veya hasara 
uğratmak,  
Görevine geç gelmeyi veya görevi başından izinsiz ayrılmayı veya çalışma saatleri içerisinde başka işlerle uğraşma gibi halleri 
tekrarlamak, mazeret bildirmeksizin işe gelmemek,  
İzin Belgelerini İnsan kaynakları birimine vermeden işten ayrılmak, (Yıllık İzin, Mazeret izinleri) 
Yönetimi altındaki personelin yönetim ve denetiminde gereken özeni göstermemek, 
Üstlerine karşı saygısız ve onur kırıcı davranışlarda bulunmak, 
Hasta olmadığı halde hastalık bahanesiyle işe gelmemek veya istirahat raporundan yararlanarak işyerinin bulunduğu yerden izin 
almaksızın ayrılmak, 
Görevin yerine getirilmesinde sözlü uyarıya rağmen ilgisiz ve düzensiz davranmak,  bilgi eksikliği nedeniyle hatalı çalışmak. 
İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili kanun, yönetmelik, oryantasyon kitabı ve sözleşmede belirtilen kurallara uymamak, iş güvenliği 
kıyafetlerini kullanmamak, 
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İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili işyeri prosedür ve talimatlarına, iş sağlığı ve güvenliği kurulu tarafından tanımlanan güvenli çalışma 
kurallarına uymamak. 
İhtar Cezası Gerektiren Durumlar  
Uyarmayı gerektiren durumlarda uyarı yazısı almasına rağmen hatalı durumlarını 2. kez tekrarlayan personele ihtar cezası verilir.  
Uyarı gerektiren davranışlarda bulunan personelin uyarma nedenlerinde hatasının daha ağır cezayı gerektirmesi durumunda 
ihtar cezası uygulaması yapılır. 
Kınama Gerektiren Durumlar 
Aşağıda yazılı durumlarda çalışana kınama cezası verilir; 
İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla yer değiştirme veya yükselme gibi özlük hakları ile ilgili konularda 
aracı kullanmak, 
Üstlerine, iş arkadaşlarına karşı suçlamalarda bulunmak ve bu suçlamaları belgeleyememek veya haksız şikâyetlerde bulunmak, 
Yönetimi altındaki personelin yönetim ve denetiminde gereken dikkati göstermeyerek yolsuzluk yapmasına elverişli bir ortamın 
doğmasına yol açmak, 
Şirkete ait defter, kayıt ve işi ile ilgili belgeleri kaybetmek veya kaybolmasına sebebiyet vermek, 
Onur kıracak ve çevrenin eleştirisine konu olacak davranışlarda bulunmak, 
Üstü tarafından usul ve mevzuata uygun olarak verilen emirleri yerine getirmemek, 
İlgisizlik ve dikkatsizlik nedeniyle yanlış veya eksik işlem yaparak Şirketi zarara sokmak, 
Mevzuata uygun olarak Resmi Makamlarca ve diğer Birimler tarafından istenilen bilgileri geçerli bir neden olmaksızın zamanında 
vermemek, 
Bilgisi dahilin de olan ve Kurum içi yasal mevzuata uygun olmayan durumları yetkili makamlara iletmemek,  
Yalan beyan ile üstlerini yanıltmak, 
Kurum dışında olay çıkararak kurumun imajına gölge düşürmek, 
Görevin yapılmasında basiretli ve tedbirli hareket etmemek suretiyle şirketi zarara uğratmak, 
Uyarılara rağmen iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymamak, amirleri tarafından yapılan uyarıları dinlememek,  
Bireysel iş takibi yapmak, 3. şahıs firmalara hizmet vermek, 
Görevden Çıkarmayı Gerektiren Durumlar 
4857 sayılı Kanunun 25/II. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen durumlarda çalışan görevden çıkarılır; 
Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik yapmak ve diğer yüz kızartıcı suçlardan birini işlemek veya 6 aydan fazla hapis cezasını 
gerektiren suçlardan hüküm giymek, 
Özel çıkar karşılığı görevini veya yetkilerini kötüye kullanmak veya kullandırmak, 
Mevcut görevini kullanarak, kendisine veya aile bireylerine çıkar sağlamak,  
Her türlü defter, belge veya kayıtları tahrif etmek veya ettirmek ve kötü niyetle yok etmek veya yok ettirmek, 
İşyerinde genel ahlak kurallarına aykırı bir eylemde bulunmak, 
Üstlerinin veya iş arkadaşlarının şeref ve namusuna dokunacak yalan beyanlarda veya bunları lekelemek kastı ile şeref, haysiyet 
kırıcı asılsız ihbar ve şikayetler de bulunmak. 
Hizmet akdi yapıldığı sırada gerçeğe uygun olmayan bilgiler vererek veya belgeler göstererek şirketi yanıltmak, 
Görevi başında iş arkadaşlarını silah veya yaralayıcı veya öldürücü aletlerle tehdit etmek, 
İşyerinde kumar oynamak, oynatmak, 
Şahsen karşılanması gereken giderleri şirkete ödetmek, 
Kendi veya aile bireyleri adına şirket müşterilerinden borç almak, 
Görevi başına alkollü ve sarhoş gelmek, 
Şirketi zarara sokacak surette görevini kötüye kullanmak, ağır ihmal veya tedbirsizlik nedeniyle şirketi zarara sokmak, 
Yalan beyan ile üstlerini yanıltmak, Teftiş ve soruşturmalarda yalan beyanda bulunmak.  
Bir aylık süre içerisinde mazeretsiz olarak 2 gün arka arkaya veya bir ayda 3 gün aralıklı olarak işe gelmemek, 
Devamlı uyarılmasına rağmen iş güvenliği ve sağlığı kurallarına uymamak, iş izni gerektiren işleri izinsiz yapmak, kendisi ve 
çalışma arkadaşları için hayati tehlike yaratacak şekilde güvensiz davranmak. 
Tehlikeli işler için verilen yardımcı donanımları kullanmamak ve tehlikeli durumlar yaratmak,  
Benzer Eylem ve Davranışlar 
Kusurlu bir eylem veya davranışın yukarıda yer alan disiplin suçlarından hiçbirisine uymaması, bu eylem ve davranışın cezasız 
kalmasını gerektirmez.  
Bu özellikteki eylem ve davranış, yukarıda belirtilen suçlardan hangisine en yakın veya benzeri olarak görülürse, ilgili hakkında o 
suça ilişkin ceza uygulanır.  
Disiplin cezalarından herhangi birinin yinelenmesi, daha ağır bir cezanın uygulanmasını gerektirir. 
Değişik cezaların ayrı ayrı uygulanmasını gerektiren durumlarda da bu geçerlidir. Ancak duruma göre birleştirilerek en ağır 
cezanın uygulanması istenebilir. 
İşveren’in Dava Açma Hakkı (Verilen Zararların Tazmini) 
Personel tarafından verilen maddi zararlar ile ilgili disiplin cezası uygulansa da verilen maddi zararların(Hasar ve malzeme 
bedelleri ve tamirat bedelleri)  tazmini için işverenin dava açma hakkı bulunmaktadır.  
Personel bu konuda işverenin tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde çalışmak ve şirkete zarar verecek çalışmalardan 
kaçınmak zorunda bulunmaktadır.  
Kurallara uygun çalışmayan personelin çalışma arkadaşlarına ve şirkete verebilecekleri zararlar, 
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İş güvenliği ve işçi sağlığına uygun davranma nedeniyle oluşacak zararlar, 
Personelin 30 günlük ücretinden fazla zarar vermesi, 
Bu kapsamda değerlendirilmektedir. 
Bu kurallara aykırı hareketler İş Kanunun 25 maddesi gereğince İş sözleşmesinin haklı nedenle feshine imkan vermesine rağmen 
işverenin dava açma hakkını ortadan kaldırmamaktadır. 

 
İLETİŞİM  PROSEDÜRÜ 

 
AMAÇ 
Bu prosedürün amacı, firma personelinin çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmesi ve etkili çözüm yöntemlerini 
uygulaması  amacı ile uygun iletişim kanal ve yöntemlerini belirlemektir. 
KAPSAM  
Bu prosedür tüm çalışanları kapsamaktadır.  
SORUMLULAR  
Bölüm Yöneticileri: 
Bölüm Yöneticileri  kendi departmanlarındaki tüm personeli, uygun iletişim kanallarını ve yöntemlerini kullanmaları konusunda 
bilgilendirir ve takip eder.  
İnsan Kaynakları Yöneticisi: 
Firmanın hedefleri ve çalışma ilkeleri doğrultusunda iletişim ihtiyaçlarını analiz eder. İletişim kanallarını gözden geçirir, 
değerlendirir ve en uygun yöntemi tüm personele duyurur. 
UYGULAMA  
4.1 Duyuru Panoları 
Firma içerisindeki tüm personelin bilmesi gerektiği bilgilerin asıldığı panodur. Panolar, firma yerleşkesinde her bölümde ve 
yemekhanede mevcuttur. 
4.2 Web Sitesi  
Firma ile ilgili kurumsal bilgilerin yer aldığı firmayı tanıtıcı internet sayfasıdır. 
4.3 Elektronik posta (E-mail) 
Bilgisayar verilen tüm personele firma özel maili tanımlanarak kullanıcının firma içinde ve dışındaki iletişimi sağlanır. 
Yazılan mail (e-posta) doğrudan kimleri ilgilendiriyorsa onlara gönderilmelidir. 
E-postalar mutlaka kişinin kendi adına tanımlı mail adresinden gönderilmelidir. Zorunlu hallerde başka bir adresten mail 
gönderilecekse gönderen kişinin kendi adını soyadını mutlaka yazması gereklidir. 
Konu kısmını boş bırakılmamalıdır. 
Mail yazarken büyük ve küçük harf kullanımına dikkat edilmelidir. 
Maile başlarken ve maili bitirirken muhatap kişiye karşı kurumun temsil edildiği unutulmamalıdır. 
4.4 Mobil İletişim Araçları (GSM cihazları) 
Kurum tarafından, şirket içi ve müşterilerle iletişim sağlayan ve mobil olarak çalışan personele cep telefonu verilmektedir. 
Kullanım kotası yapılan işe göre yönetim tarafından belirlenmektedir. 
4.5 Ortak Klasör Sistemi (Personel, özlük, kalite ve üretim dokümanları) 
Firma içerisindeki tüm bilgisayar kullanıcılarının erişebildiği, Server üzerinden ortak kullanabilen dosyalama ortamıdır. Personelin 
ilgili belgelere erişimi, kendisinin  yetkisi ve sorumlulukları kapsamında sınırlandırılmıştır. 
4.6 Dahili Telefon Sistemi 
Tüm birimlerin birbiriyle iletişimini  sağlayan kurum içi telefon sistemidir. 
4.7 Üretim Toplantıları 
Haftada bir kez Pazartesi günleri Üretim Müdürü, Pazarlama, Planlama, Modelhane ve Kesim ekipleri tarafından düzenlenir ve 
haftalık çalışma programı görüşülür. Bu toplantıya üretimle ilgili personel katılır, personelin kendi birimleriyle ilgili 
bilgilendirmeler yapılır. 
4.8 İSG Kurul Toplantıları 
Üç (3) ayda bir kez İK Bölümü tarafından düzenlenir, firmanın İSG uygulamaları ve alınacak tedbirler hakkında görüşülür. İSG 
eğitimlerinin planlaması yapılır. Sonuçlar değerlendirilir. 
4.9 Sosyal Uygunluk Kurulu Toplantıları 
Yılda bir kez İK Bölümü tarafından düzenlenir, firmanın sosyal uygunluk faaliyetleri ve alınacak tedbirler hakkında görüşülür. 
İyileştirme ve güncelleme planlamaları yapılır. Sonuçlar değerlendirilir. 
4.10 İşçi Temsilciliği Kurulu Toplantıları 
Altı (6) ayda bir kez İK Bölümü tarafından düzenlenir, işvereni temsilcisi ve İSG uzmanı ile işçi temsilcileri  katılır. İşçi 
temsilcilerinin dilek, öneri ve şikayetleri kayıt altına alınır, yönetime iletilir.  İyileştirme ve güncelleme planlamaları yapılır. 
Sonuçlar değerlendirilir. 
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PERSONEL İZİN PROSEDÜRÜ 

 
AMAÇ 
Personelin hak ve yükümlülükleri ile çalışma koşullarına ait genel prensipleri düzenlemektir. 
KAPSAM 
Tüm personeli kapsar. 
UYGULAMA 
3.1 Yıllık Ücretli İzini 
Yıllık ücretli izne hak kazanmak için personelin işe başladığı günden itibaren deneme süresi de dahil olarak en az bir (1) yıl 
işyerinde çalışmış olma şartı aranır. 
Personele verilecek izin süreleri ise 4857 sayılı İş Kanunu m.53 uyarınca; 
Bir yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört (14) gün, 
Altı yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi(20) gün,  
On Altı yıl dahil ve daha fazla olanlara yirmi altı (26) gün olarak belirlenmiştir. 
Yıllık izin sürelerinin içine rastlayan hafta tatilleri, ulusal bayram ve genel tatil günleri yıllık ücretli izinden sayılmaz. 
Çalışanlar yıllık ücretli izne başlamadan en az on beş(15) gün evvel Yıllık İzin Formu” nu ilgili İnsan Kaynakları Biriminden alıp 
yöneticisinin onayına sunar. Onaylı form, İnsan Kaynakları Birimine izne giden personel tarafından teslim edilir. İnsan Kaynakları 
Birimine bildirilmeyen formların geçerliliği olmaz. Aksi takdirde 4857 sayılı İş Kanunu m.25/ıı-g hükümleri uygulanacaktır.  
İzni bitip dönen personel, İnsan Kaynakları Birimi tarafından takip edilen “İzin Takip Dosyası” na izin kullanımına istinaden  imza 
atar. 
İşveren yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre yıllık ücretli izinleri her yıl belirsiz bir dönemde kullandırmayı ve/veya on 
günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünerek kullanılmasını çalışandan isteyebilir.  
Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan personelin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa bu izin süresi içinde 
kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.(4857 sayılı iş kanunu m.58 uyarınca) 
 
3.2Sosyal ve Mazeret İzinleri 
3.2.1 Sosyal İzinler 
Evlenme,Vefat,Hamilelik,Eşinin Doğum Yapması ve Süt İzni durumlarında çalışan personele aşağıda yer alan sürelerle ücretli izin 
verilebilir: 
Evlilik halinde 3 gün, 
Birinci derece yakınının ölümü halinde 3 gün, 
Eşinin doğum yapması halinde 5 gün, 
Hamilelik durumunda 8 hafta doğum öncesi, 8 hafta doğum sonrası doğum izni. 
İşveren ve personel uygun gördüğü takdirde, sağlık durumu doktor onayı ile uygun olduğu anlaşılan personel, doğumdan önceki 
3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda kadın işçinin çalıştığı süreler, doğum sonrası doğum izni süresine eklenir. 
Doğumdan sonra annenin çocuğunu emzirmek üzere doğum tarihinden itibaren 1 yıl boyunca kullanabileceği günde 1,5 saatlik 
süt izni vardır. 
Çalışanlar, İzin Formu” nu ilgili İnsan Kaynakları veya Muhasebe Birimlerinden alıp doldurur, ardından yöneticisinin onayına 
sunar. Onaylı form, İnsan Kaynakları Birimi’ne personel tarafından teslim edilir. 
Yukarıda sayılan izinlerden zamanında kullanılmayanlar varsa bunlar ileri tarihe ertelenemez. 
 
3.2.2 Mazeret İzinleri 
Personelin işe gelemeyeceği hallerde kullanabileceği izin şeklidir. (ör.Şahsen gitmesi gereken resmi dairelerle ilgili işler) Bu izinler 
için de personel, İzin Formu” nu doldurur, ardından yöneticisinin onayına sunar. Onaylı form, İnsan Kaynakları Birimi’ne personel 
tarafından teslim edilir. Mazeret izninin ücretli veya ücretsiz olacağı formda belirtilir. 
 
3.3 Hastalık İzni 
İşyeri dışında hastalanan ve işine gelemeyecek durumda olan personel, yöneticisine derhal bildirmekle yükümlüdür. Yöneticisi de 
ilgili İnsan Kaynakları Birimine bildirmekle yükümlüdür.  
Personel ise hastane kayıt / İşlem belgesini ve doktorun vermiş olduğu raporu muhasebe bölümüne ibraz etmekle yükümlüdür. 
Herhangi bir nedenle evde veya sağlık kurumlarında yatarak tedavi görenlerin, bu tedavilerinin iki gün veya daha fazla sürmesi 
durumunda doktor raporu almaları gerekmektedir.  20 günü aşan hastalık izinlerinde heyet raporu zorunludur. 
Hastaneye başvuran personele aynı gün içinde çalışır raporu verilmiş ise personel makul süre içinde işyerine dönmek ve çalışır 
raporunu amirlerine teslim ederek çalışmaya başlamak zorundadır.  
İstirahat raporu verilmiş veya sağlık kuruluşuna yatırılmış personel, en kısa sürede yöneticisine bilgi vermekle yükümlüdür. 
Ücretsiz İzin  
Personelin ücretsiz izni hak edebileceği durumlar, kanunda belirtilen haller olabileceği gibi ilgili yönetici ve İnsan Kaynakları 
Birimi onayı ile kabul edilen şartlar gerçekleştiğinde de oluşabilir. Ücretsiz izin kullanan personele, izinli olduğu sürece ücret ve 
diğer sosyal haklar ile sosyal sigortalar kurumuna sigorta pirimi ödenmez. 
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AVANS PROSEDÜRÜ 

AMAÇ 
Bu prosedürün amacı, Fella Tekstil çalışanlarının maaş avansı ve ihtiyaç avansı taleplerinin şeklini ve uygulama sürecini 
belirlemektir. 
KAPSAM 
Tüm personeli kapsar. 
SORUMLULUKLAR 
3.1. Bu prosedürün uygulatılmasından Genel Müdür sorumludur. 
3.2. Her türlü avans talebinin onaylanmasından Bölüm Yöneticisi sorumludur. 
3.3. Bu prosedürün hazırlanmasından, güncellenmesinden ve yöntemin uygulanmasından İnsan Kaynakları Müdürlüğü 
sorumludur. 
3.4. Avans Formu’nun doldurulmasından ve formun birim yöneticisine onaylatıldıktan sonra İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne 
iletmesinden avans talep eden personel sorumludur. 
3.5. Avans taleplerinin ödenmesinden Muhasebe Müdürlüğü sorumludur. 
UYGULAMALAR 
4.1. Maaş Avansı; 
4.1.1. Personelin talep ettiği maaş avansı miktarı, aylık brüt ücretinden diğer kesintiler düşüldükten sonra geriye kalan aylık brüt 
ücretinin yarısını geçemez. 
4.1.2. Avans talebi her ayın 18’sine kadar bölüm yöneticileri üzerinden talep edilir. Talep ilgili Birim Yöneticisi tarafından 
onaylandıktan sonra Muhasebe Müdürlüğüne gönderilir. 
4.1.3. Avans talebi onaylanıp sisteme kaydedildikten sonra, takip eden hafta içerisinde ilgili talepte bulunan personelin maaş 
hesabına Muhasebe Müdürlüğü tarafından yatırılır. 
4.2. İhtiyaç Avansı; 
4.2.1. İhtiyaç avansı, personelin kendisi ve/veya birinci dereceden yakınlarının (eş, kardeş, anne, baba ve çocuk) yaşadığı ve/veya 
yaşamakta olduğu acil sağlık sorunlarının giderilmesinde maddi destek sağlamayı amaçlar. 
4.2.2. İhtiyaç avansı personelin net maaşının en fazla 5 katını geçemez. 
4.2.3. Acil sağlık sorunlarından kaynaklı maddi ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla personelin ihtiyaç avansını kullanabilmesi, 
söz konusu sağlık sorununun yazılı olarak beyan edilmesi ile mümkündür. 
4.2.4. Çekilebilecek olan ihtiyaç avansı personelin en fazla bir (1) aylık brüt maaşı kadar olabilir ve maksimum 6 ayda geri ödemek 
koşulu ile çekilebilir. 7- 12 aylık geri ödeme talepleri, Genel Müdür onayına tabidir. 
4.2.5. Avans ödemelerinin taksit planlaması mali takvim gereği her yılın Aralık ayında kapatılacak şekilde düzenlenir. Mali takvim 
planlamasına uygun olmayan talepler, Genel Müdür onayına tabidir. 
4.2.6. İhtiyaç avansı verilebilmesi için personelin en az 1 yıllık çalışma süresini tamamlamış olması gerekmektedir. 
4.2.7. Alınan ihtiyaç avansı kapatılmadan yeni bir ihtiyaç avansı alınamaz. 
4.2.8. Avans talebi onaylandıktan sonra, takip eden hafta içerisinde ilgili talepte bulunan personelin maaş hesabına Muhasebe 
Müdürlüğü tarafından yatırılır. 
YÖNTEM 
5.1. Personel, Avans Talebini birim yöneticisine sözlü olarak iletir, birim yöneticisi liste form doldurarak Muhasebe Müdürlüğüne 
imzalı olarak iletir. 
5.2.  İhtiyaç avansı verilecek personel ile firma arasında ödeme protokolü yapılır. İhtiyaç avansı personelin banka hesabına 
yatırılır. 
5.3. İhtiyaç avansı talep edilen durumlarda personel, talep formunun ekinde ihtiyacın sağlık sorunlarından kaynaklanan bir 
ihtiyaç olduğunu belgeleyen sağlık belgesini (rapor, dilekçe vb.) de iletir. Söz konusu sağlık belgesinin talep anında iletilememesi 
halinde en geç 1 ay içerisinde İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne sunulması gerekir.  
5.4. Genel Müdür tarafından onaylanan avans talebi, takip eden hafta içerisinde ilgili talepte bulunan personelin maaş hesabına 
Muhasebe Müdürlüğü tarafından yatırılır. 
KAYITLAR 
Bu prosedüre ait ekler aşağıdaki şekildedir: 
Maaş Avansı Talep Listesi 
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KARİYER PROSEDÜRÜ 

AMAÇ 
Bu prosedürün amacı, Fella Tekstil’in kariyer yönetimin süreçleri ile ünvan yapılarının tanımlanması ve çalışanlara bu konuda 
bilgilendirilmesidir. 
KAPSAM  
Bu prosedür tüm çalışanları kapsamaktadır. 
SORUMLULAR  
Bölüm Yöneticileri ve İnsan Kaynakları Yöneticisi 
4. UYGULAMA  
4.1 Unvan Yapısı 
Firma çalışanlarının deneyim süreleri ve eğitim seviyeleri dikkate alınır. 
Pozisyonların mevcut ünvan yapılarında gerekli değişiklikler ilgili yönetici tarafından onaylanır ve İK tarafından duyurulur. 
Yeni ünvanlar ve pozisyonlar için görev tanımları güncellenir ve sisteme kaydedilir. 
Fella Tekstil ünvan yapısı ve deneyim gerekliliği aşağıdaki gibidir. 

İDARİ BÖLÜMLER EĞİTİM GEREKLİLİĞİ DENEYİM SÜRESİ 

Eleman OrtaokulMezunu 0-1 yıl 

Şef Yardımcısı Ortaokul veÜstü 3-6 yıl 

Şef LiseveÜstü 4yıl ve üstü 

Müdür ÖnLisansveÜstü 6 yıl ve üstü 

GenelMüdürYardımcısı ÖnLisansveÜstü 8 yıl ve üstü 

GenelMüdür ÖnLisansveÜstü 10 yıl ve üstü 

   

İMALAT BÖLÜMLER EĞİTİM GEREKLİLİĞİ DENEYİM SÜRESİ 

Eleman İlkokulveüstü 0-1 yıl 

Şef Yardımcısı İlk okul ve üstü 4-6 yıl 

Şef Orta okul ve üstü 6 yıl ve üstü 

 
4.2 Kademe İlerleyişi 
Deneyimsiz: Bulunduğu unvan da deneyimi hiç olmayan ya da bir yıl dan az olan 
Orta deneyimli: Bulunduğu unvan da deneyimi 1-2 yıl olan 
Deneyimli:Bulunduğu unvan da deneyimi 3 ve üstü yıl olan. 
Ünvan yapısındaki değişiklikler için yukarıda belirtilen eğitim gereklilikleri ve deneyim süresine ek olarak aşağıdaki kriterlerde 
dikkate alınır. 
Bölümün hedef gerçekleşme oranı ve gelecek dönem bölüm ihtiyaçları 
Çalışanın eğitim ve deneyim seviyeleri ve konuları 
Performans değerlendirme sonucu ve yetkinlik raporları 
İlgili pozisyon için değerlendirme kriterleri başarı oranı 
Firma hedefleri, karlılık ve bölüm hedef gerçekleşme oranları istenilen seviyede değilse ve gelecek dönem ihtiyaçlarına gore 
öncelikli değilse ünvan değişikliği yapılmaz. 
4.3 Terfi ve Pozisyonlar Arası Geçiş 
Terfi Süreci 
Hedeflerin gerçekleşme oranı, bireysel performans sonucu ve tepe yönetimin görüşleri ile hareket edilir.Toplam iş deneyimi, 
ünvanda bulunulan deneyim, eğitim seviye, eğitim alanı, performans ve yetkinlik değerlerinin pozisyonun gerektirdiği nitelikler 
ile uyumu değerlendirilir. Gerektiğinde kişilik ve yetkinlik envanteri ve değerlendirme merkezi uygulamaları gerçekleştirilir. 
Değerlendirme sonuçlarına göre alınan puan terfi için yeterli ise çalışan ile iletişime geçilir ve terfi tebliğ edilir. Alınan puan 
yeterli değil ise süreç sonlandırılır. Çalışanın yeni pozisyonu ile ilgili ücret veya an haklarda güncelleme gerekiyorsa mali işler ve 
muhasebe bölümüne yazı ile iletilir. Tüm çalışanlara bilgilendirme yapılır. 
İstisnai durumlar ve kritik pozisyonlar haricinde tüm pozisyona terfiler yıl da bir kez Aralık ayın da değerlendirilir. 
4.4 Kariyer Hareketleri 
Kariyer hareketinin gerçekleşebilmesi için geçiş yapılacak ünvan ile ilgili geçiş kriterlerini sağlamış olmak gerekir:  
Mevcut görev için gereken iş deneyimi 
Sınav, sunum vb. Yoluyla mevcut durum değerlendirmesi 
Performans değerlendirmesi sonuçları 
Uyum ve disiplin durumu 
Ücret kademeleri 
4.5 Yedekleme Planı 
İnsan kaynakları ve ilgili bölüm yönetici birlikte yedekleme çalışması yapar. Bu çalışmayla kişinin işten ayrılması halinde ayrılan 
kişinin yerine geçebilecek ve ya bir süreliğine ve kalet edebilecek isimler belirlenmiş olur. Ayrıca yedekleme planına dahil olacak 
kişilerin yedekleyeceği pozisyona göre tamamlanması gereken yetkinlikleri ve eğitim ihtiyaçları da aynı plan üzerinde belirtilir. 
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4.6 Organizasyon Şeması 
 

 
 

SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI 
 

Üretimin ve yönetimin her aşamasında "önce insan" prensibi ile hareket  ederek, kurumsal  kültürümüzün  yapı  taşları  olan  
değerlerimiz  ile  tam  faaliyetlerimizde çalışanlarımıza, topluma, çevreye karşı sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi temel 
yönetim anlayışımız olarak benimseriz.Sürdürülebilir büyüme ile yüksek kaliteli ve yaratıcı  ürünler çözümler  ve  hizmetler  
sunarak  müşterilerimizin  rekabet  gücünü arttırmak için temel değerimizin insan kaynaklarımız olduğuna inanırız. 
Çocuk İşcilik:  Çocukların sağlıklı gelişimi  için  ve  eğitim  hakkına  duyulan  saygı çerçevesinde 18 yaşından küçük çalışan 
bulundurmamayı, gene işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi, 
İşe Alım: Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik ve mesleki bilgi birikimi kadar 
şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım 
aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğunu, 
 
Çalışanların Bilinçlendirilmesi: Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine  inanarak  işe  alım  aşamasında  ve  
çalışma  süresince  belli  dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek 
çalışanların bilinç düzeyinin arttırılmasını, 
 
Çalışma Saatleri: Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde 
yürürlükteki kanun ye yönetmeliklerle uyumlu olmayı Ücretler ye Ödemeler: Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri 
minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak;  asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın 
öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini, 
 
Kanunlara ye Diğer Yükümlülüklere Uyum: Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere bağlı kalarak kurallara uygun hareket etmeyi, 
 
Ayrımcılık: Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında 
ayrımcılık yapmamayı veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya 
emekliğe ayırma söz konusu olamayacağını, 
 
İletişim: Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği inancıyla çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı 
tutmaya, çalışan ye yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya, takım çalışmasını ve iş 
birliğini desteklemeye; çalışkan, disiplinli, titiz ye sabırlı olmayı özendirmeye yönelik uygulamaları yürütmeyi 
 
Taciz ye Kötü Muamelenin Önlenmesi: Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, 
fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı, 
 
Zorla ye Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın 
gönüllülük esasına bağlı olmasını, 
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Müşterilere Karşı Sorumluluğumuz: Müşterilerimizin ihtiyaç ye taleplerine en kısa zamanda,  en  doğru şekilde  cevap  veren  
müşteri memnuniyeti  odaklı  anlayış ile, hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunmayı; müşterilerimize saygı, 
eşitlik ye nezaket çerçevesinde yaklaşmayı, 
Rüşvet ye Yolsuzluk: Rüşvet / yolsuzluk ye / veya komisyon verilmesi, alınması veya önerilmesi hiçbir koşul altında kabul 
edilememesi, etik kurallar   çerçevesinde davranılması, 
Tedarik   Zinciri   Yönetimi: Satın alım faaliyetlerimizde öncelik   tanıdığımız tedarikçilerimizin ve fason üretim yaptırdığımız 
tedarikçilerimizin sosyal uygunluk kuralları dahilindeki uygulamalara dair makul ye yeterli tedbirleri aldığı ve azaltılması gereken 
zorlukları zamanında tamamlamak için bilgi alışverişinde bulunduğu bir iş birliği yaklaşımını desteklemeyi, 
Temsil Edilme Özgürlüğü: Çalışanlarımızın temsil haklarına saygı göstermeyi, 
İş Sağlığı ve Güvenliği: Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ye sağlıklı çalışma ortamı 
yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi, 
Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi, 
İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi, 
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik ve şartlara Fella Tekstilin standartlarını ve kurallarını da dikkate alarak 
uymayı, 
Tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve bu konuda 
yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmeyi, 
Kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul 
edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı, 
Eğitim: Çalışanların eğitim düzeyi şirketin  genel  seviyesini  belirler.Bu mantıkla çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini 
arttırma, mesleki ye kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket dışı veya şirket içi eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler 
ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamayı, 
 
Taahhüt ederiz.
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AYRIMCILIĞI ÖNLEME PROSEDÜRÜ 

T.C. Anayasası 
KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK 

Madde 10- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım 

gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama 

geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. 

Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler 

eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve 

idare makamları bütün işlemlerinde (..) kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.  

 

Ayrımcılık, bir kişiye ya da gruba, belli özelliklerinden dolayı "farklı davranmak" demek. Bu davranış, iyi veya kötü 

yönde olabilir. Ancak, "ayrımcılık" denildiğinde genellikle olumsuz olanı anlaşılıyor. "Ayrımcılık" bir siyasi görüşün, 

bir din veya mezhebin mensuplarına, ya da bir ırka, kültüre, cinsel yönelime, cinsiyete, yaşa karşı olabilir. (Irkçılık, 

homofobi, bifobi, cinsiyet ayrımcılığı, transfobi, yaşçılık gibi) 

 

Ayrımcılığın çeşitli türleri var. Bir kişiye, (cinsiyet, ırk, engellilik hali vb.) herhangi bir nedenden ötürü diğer 

bireylerden farklı davranmak "doğrudan" ayrımcılık, görünüşte ayrımcı olmayan bazı eylemlerin içerdiği ise 

"dolaylı" ayrımcılık oluyor. (Engelli birisinin asansör varken merdivenden kullanmasını istemek, taciz, ayrık tutma, 

mağdurlaştırma ve ayrımcılık talimatı vermek gibi). 

 

Anayasanın bu maddesine paralel olarak İçişleri Bakanlığınca da 'Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurumu Kanunu 

Tasarısı' taslağı hazırlanarak TBMM'ne getirildi, ancak görüşülemeyerek "kadük" oldu. Bu dönemde tekrar 

getirilmesi bekleniyor. Kanun önünde eşitlik ve ayrımcılığa karşı korunma, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi başta 

olmak üzere Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletlerin şu temel sözleşmelerinde düzenlenmiş: 

 

Irk Ayrımcılığının Tüm Biçimlerinin Önlenmesi, Kadına Karşı Tüm Ayrımcılık Çeşitlerinin Ortadan Kaldırılması, 

Medeni ve Siyasi Haklar, Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar ve Engelli Bireylerin Hakları sözleşmeleri. 

Pozitif ayrımcılık, yalnızca "dezavantajlı" gruplara mensup bireylere verilen ekstra haklardır.  Bu haklar, dezavantajlı 

grupların, herkesin rahatça kullanabildiği bazı hakları çeşitli nedenlerden ötürü kullanamayabilecekleri için yapılır. 

Çünkü bu gruplar, ancak bazı özel haklara sahip olurlarsa çoğunlukla gerçekten eşit olma şansını yakalayabilirler. 

 

Örneğin ülkemizde herkesin kamuya açık tuvaletlerden yararlanması bir (negatif) haktir. Ne var ki tekerlekli 

sandalye kullanan veya başka engeli olan kişiler çoğu zaman bu tuvaletlerden (merdivenler, dar alanlar vb. 

sebeplerden dolayı) yararlanamazlar. Bu durumda devlet bu tuvaletlerin açılması ve kullanılması ile ilgili 

düzenlemelere bir madde ekleyerek bu dezavantajlı grup için pozitif düzenleme yapar ve der ki: "Umumi 

tuvaletlerin girişinde şu-şu ölçülerde rampa, tuvalet kabinleri, kapıları, lavabolar şu-şu özelliklerde olmak 

zorundadır". İşte bu durumda devlet dezavantajlı kişiler için bir pozitif hak öngörmüş, bu kişilerin herkesle 

gerçekten eşit olabilmesini ve negatif haklardan yararlanabilmesini sağlamış oluyor. Pozitif ayrımcılık fazladan bir 

hak değildir. Sadece herkesle gerçekten eşit olunabilmesinin garanti altına alınmasıdır. 

Engelliler, kadınlar, gençler, yoksullar, yaşlılar ilk akla gelen dezavantajlı gruplar. Kadın ve gençlerin siyasette yer 

edinebilmeleri için oluşturulan kotalar, engelliler için yapılan çevre ya da mekân düzenlemeleri, yaşlılar ve 

hamilelere öncelik sırası verilmesi gibi bir dizi uygulama aslında pozitif ayrımcılık kapsamında değerlendirilebilir 
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İŞYERİ KURALLARINDA ARANAN KOŞUL: 

Hiç kimseye, istihdam edildiği sure boyunca, işe alınma, ücret ve diğer haklar, terfi, disiplin, işten çıkarılma veya 

emeklilik konulan dahil olmak üzere, cinsiyet, irk, din, yaş, bedensel engel, cinsel tercih, uyruk, siyasi tercih veya 

sosyal grup ve etnik ki5kenlerine dayanılarak ayrımcılık yapılamaz. 

Uygunluk Göstergeleri Ayrımcılık Yapmamada Genel Uygunluk İşverenler, ayrımcılıkla ilgili tüm ulusal yasa, 

düzenleme ve prosedürlere uymalıdır. 

Personel Seçimi ve işe Alım Uygulamaları / İş ilanları, İş Tanımları ve Değerlendirme Politikaları, İş ilanları, iş 

tanımları ve iş performansı / değerlendirmesi politika ve uygulamaları dahil, personel seçim ve işe alım politika ye 

uygulamaları tüm ayrımcı önyargılardan arınmış olmalıdır. Yasalarca temin edilmiyorsa, işverenler personel seçim 

ve işe alım uygulamalarında ayrımcılık olduğunu iddia eden işçilere koruma sağlamalıdır. 

Ücretlendirmede Ayrımcılık 

Değerde iş için işçilerin ücretlendirmesinde cinsiyet, irk, din, yaş, bedensel engel, cinsel tercih, uyruk, siyasi tercih, 

sosyal grup veya etnik köken üzerinden farklılık 

Ücret, temel asgari veya uygun olan geçerli ücret ve işçilerin istihdamının işverenler tarafından   doğrudan / 

dolaylı ve   ödemenin   nakit/ayni   olarak   yapılmasından kaynaklanan maaş§ dışı hakları içerir. 

Maaş dışı haklar kıdemlilik veya medeni hal; geçim ödenekleri, iskân veya yerleşim ödenekleri, aile yardımları ve 

ücret dışı ödemelerin (örneğin, iş kıyafetleri veya güvenlik malzemelerinin temizliği için bütçe ayırma) maliyeti ile 

sosyal güvenlik haklarını içerir. İşverenler göçmen / sözleşmeli / şartlı / geçici işçilerin doğrudan ve tamamen, işe 

alım ücreti veya işçiler adına oturma ya da çalışma izni almak gibi herhangi bir kurum hizmetinin ücreti 

düşülmeksizin tazmin edildiğinden emin olmalıdır. 

Yasalarca temin edilmiyorsa, işverenler ücretlendirmede ayrımcılık olduğunu iddia eden işçilere koruma 

sağlamalıdır. 

Medeni Hal Nedeniyle Ayrımcılık 

İşverenler medeni hali esas alarak ayrımcılık yapmamalıdır. Yasalarca temin edilmiyorsa, işverenler medeni hal 

esas alınarak ayrımcılık yapıldığını iddia eden işçilere koruma sağlamalıdır. 

Hamilelik Testi Yapma 

İşverenler hamilelik testleri veya doğum kontrol yöntemleri kullanımını işe alım veya devam eden istihdam için 

bir koşul olarak kullanmamalıdır. 

İşverenler, ulusal yasa gereği olmadıkça, kadın işçilerden hamilelik testi yaptırmalarını isteyemez. 

Yasa gereği olan durumlarda, işverenler bu testleri (test sonuçlarını) işe alım veya devam eden istihdam için bir 

koşul olarak kullanmamalıdır. 

Yasalarca temin edilmiyorsa, işverenler hamilelik testi yaptırma veya doğum kontrol yöntemleri   kullanımı   esas   

alınarak   işe   alım   veya   devam   eden   istihdam koşullandırmasıyla ayrımcılık yapıldığını iddia eden işçilere 

koruma sağlamalıdır. 

Evlilik veya Hamilelik Nedeniyle Ayrımcılık 

İşverenler kadın işçileri, evlenmek veya hamile kalmalarına engel olmak amacıyla, işine son verme veya mesleki 

durumlarını olumsuz etkileyecek başka istihdam kararlarıyla tehdit etmemelidir. 

Yasalarca temin edilmiyorsa, işverenler evlenme veya hamile kalma niyetleri esas alınarak işlerine son verme veya 

mesleki durumlarını olumsuz etkileyecek başka istihdam kararlarıyla tehdit şeklinde ayrımcılık yapıldığını iddia 

eden işçilere koruma sağlamalıdır. 

Hamilelik ve Mesleki Durum 

İşverenler, bir kadının hamileliğini esas alarak, hamile bir kadının mesleki durumunu olumsuz etkileyecek işine son verme, 
kıdem kaybı veya ücrette kesintiye ilişkin kararlar dahil herhangi bir istihdam kararı almamalıdır. Yasalarca temin edilmiyorsa, 
işverenler hamilelikleri esas alınarak mesleki durumlarını olumsuz etkileyecek istihdam kararlan almak şeklinde ayrımcılık 
yapıldığını iddia eden işçilere koruma sağlamalıdır. 

Hamile İşçiler ve Yeni Annelerin Korunması ye Uyumlaştırılması 

İşverenler, hamile işçiler ve yeni annelerin lehine olan, doğum izni ye diğer haklara dair koşullar; gece mesaisine 

ilişkin yasaklar, hamile kadınlar ye doğmamış çocukları veya yeni anneler ve yeni doğmuş çocukların sağlığına 

tehlike teşkil edecek iş saha ve ortamlarından uzağa geçici tayinler, hamilelik sırası ve sonrasında iş saatlerinin 

geçici olarak yeniden düzenlenmesi ile emzirme arası ve tesislerinin temin edilmesi dahil, ulusal yasa ye 

düzenlemelerin öngördüğü tüm koruyucu koşullara uymalıdır. 
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Bu tür yasal düzenlemelerin olmadığı durumlarda, işverenler hamile kadınlar ve doğmamış çocuklarının güvenlik 

ve sağlığını garantileyecek makul önlemler almalıdır. Bu tür önlemler, hamile kadınların ücretleri dahil, mesleki 

durumu makul sınırlar dışında etkilemeyecek şekilde alınmalıdır. 

Yasalarca temin edilmiyorsa, işverenler hamile işçileri ve yeni anneleri koruma ve uyumlaştırma koşullarının 

uygulanmasına ilişkin ayrımcılık olduğunu iddia eden işçilere koruma sağlamalıdır. 

Sağlıkla İlgili Ayrımcılık 

İşverenler, bir insanın sağlık durumunu esas alarak, işe alma, işten çıkarma, terfi veya görev dağıtımı dahil, işin 

doğası gereği veya işçinin kendisi ve/veya diğer işçileri korumak için tıbbi gereklilik adına olan kararlar dışında, o 

kişinin mesleki durumunu olumsuz etkileyecek istihdam kararlan almamalıdır. 

Tıbbi Muayene 

İşverenlerin, personel seçme veya devam eden istihdam için bir koşul olarak genel fiziksel sağlığını ölçmek için rutin 

tıbbi muayene istemeye hakki vardır; ancak, bu muayenelere HIV/AIDS gibi kişinin fiziksel sağlığına hemen etki 

etmeyen ve bulaşıcı olmayan herhangi bir hastalık veya rahatsızlık dahil edilmemelidir. 

Sağlık Durumunun Gizliliği 
İşverenler işçilerin sağlık durumlarının gizliliğine saygı duymak ve üzerlerinde doğrudan ya da dolaylı (örneğin risk davranışı 
üzerine bir değerlendirme yapmak) sınama yoluyla incelemek veya önceden yapılan testler ya da alınan ilaçlarla ilgili sorular 
sormak dahil, söylenen gizliliğin bozulmasına yol açabilecek hiçbir harekette bulunmamandır. 

Sağlık Nedenleri ile Makul Uyumlaştırma 

İşverenler, HIV/AIDS bağıntılı hastalıklar dahil, (kronik) hastalıkları olan işçileri makul derecede uyumlaştırmak için, 

çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi, özel teçhizat temini, dinlenme arası olanakları, tıbbi randevular için gün 

içi izinler, esnek hastalık izinleri, yarı-zamanlı çalışma ve işe geri dönme düzenlemelerini içerebilecek önlemler 

alınmalıdır. 
ZORLA ÇALIŞTIRMA POLİTİKASI 

Konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren işletmemizin belirlenen vizyonu doğrultusunda ve sosyal sorumlulukların 
bilincinde olarak;İşyerinde, Türk İş Kanunu ve birlikte çalıştığı uluslararası firmaların kabul ettiği ILO standartlarına göre tüm 
çalışanlarına, eğitimler vererek zorla çalıştırmayı önleme konusunda bilinçlendirmeyi politika olarak kabul etmiştir.  
-İşçiler Gönüllük Esasına göre çalışacaktır.           
-Sözleşmelere tehdit içeren veya içermeyen cezai bir madde konulamaz. Sözleşmede zorla çalıştırma sayılacak hiçbir madde 
bulunamaz. 
-İş başvurusunda bulunan veya Çalışmakta olan kadın işçiden hiçbir şekilde hamilelik testi istenemez. Ancak kendi sağlığı ve 
çalışma şartları açısından hanımlara hamilelik halinde bilgi vermeleri durumunda kendilerine çalışma şartları konusunda 
yardımcı olunacağı bilgisi ve eğitimi verilir. 
-Hapishaneye iş verilip mahkûmlara iş yaptırılamaz. 
-Çocuk ve genç işçi ailesiyle bağlayıcı şartlar içeren özel sözleşme yaparak çocuk ve genç işçi çalıştırılamaz.  
-İşe girecek işçiye herhangi bir işe alım gideri yüklenemez. 
-İşçi maaşlarının bir bölümü veya tamamı yasal süre içinde ödenmeyerek, sözleşme sonuna kadar alıkonulup bekletilemez, 
geciktirilemez. 
-İşçi alacakları, yasa gereği, mutlaka bir sonraki ayın 20 sine kadar ödenecektir. 
-İşçi ücretleri tatil dönüşlerine bırakılarak, alıkonulamaz, geciktirilemez. 
-işçilere zorla tasarruf yaptırılamaz. Bu konuda yönlendirme yapılamaz. 
-İşçinin ayrılacağını yasal süre içinde haber vermesi durumunda ücretinden kesinti yapılamaz. 
-İşçinin kullandığı alet ve malzeme için depozito istenemez. 
-Kötü muamele, taciz ve ayrımcılık yaparak zorla çalıştırma kesinlikle yapılamaz. Kötü söz ve davranışlar, cinsel ve tensel 
taciz, küfür, aşağılayıcı hareketler, alay, saygısızlık ve yıldırıcı hiçbir davranış da bulunulamaz. Çalışanlara ve işe alınacaklara, 
Kötü Davranış ve Taciz önleme politika ve Prosedürü uygulanacaktır. 
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BASKI – TACİZ KÖTÜ MUAMELEYİ ÖNLEME PROSEDÜRÜ 

A)AMAÇ: Firma içerisinde baskı, taciz, kötü muamele ile ilgili olayları ortaya çıkarabilmek, önleyebilmek ve çözebilmek için 
gerekli yöntemleri belirlemektir. 

B) KAPSAM: Fella Tekstil bünyesindeki tüm çalışanları ve üretim alanlarını kapsar. 

C) BİLGİLENDİRME: Bu prosedürü uygulamakta yükümlü yönetim; tüm çalışanları, prosedürün uygulama detayları ve baskı, 
taciz, kötü muamelenin ne anlama geldiği ile ilgili olarak bilgilendirir. Eğitim kayıtları arşivlenerek saklanır. 

D)PROSEDÜR: Fella Tekstil'de çalışanların her türlü konu ile ilgili şikayetlerini üst yönetime bildirebilmesi için gerekli olan 
mekanizmalar, prosedürler firma yönetimi tarafından belirlenmiştir. Bu yöntemler dahilinde ya da burada tanımlanmamış 
olan herhangi başka bir yöntemle firma yönetimine baskı, taciz ya da kötü muamele ile ilgili bir geri dönüm gelmesi halinde 
firma Disiplin Kurulu  toplanır. Disiplin Kurulu'na şirket sahibi başkanlık eder. Kurul toplantısına üst yönetimdeki kişilerin 
katılması esastır. 

Toplantı sırasında iddia sahibi, olayda adi gecen tüm kişiler ve varsa şahitler dinlenir. Eğer bu kişilerden bir tanesi üst 
yönetimden ise o kişi disiplin kurulu üyesi olarak o toplantıya katılmaz.  Gerekli olduğu taktirde firma yönetimi olayın farklı 
boyutları (hukuksal, uluslararası standartlar vb.) hakkında bilgi ve fikir almak için konu ile ilgili danışman ya da uzman kişileri   
disiplin   kurulu   toplantılarına   dahil   edebilir.   Karşılıklı   tarafların dinlenmesinin ardından disiplin kurulu oy birliği ile 
hukuksal ve firma kuralları çerçevesinde bir karar alır. Bu toplantının tutanakları Personel Sorumlusu tarafından kayıt altına 
alınır. Personel Sorumlusunun olmadığı durumlarda toplantı kurul üyelerinden herhangi biri tarafından kayıt altına alınır.  
Karar toplantı kartlarına yazılır ve tüm toplantıya katılan disiplin kurulu üyeleri tarafından ve olması durumunda katılan 
danışmanlar tarafından imzalanır. Alınan karar konu ile ilgili şikayetçi olan ve şikâyete maruz kalan kişilere disiplin kurulu   
üyeleri   tarafından   açıklanır. İlgili kararın uygulamasının takibi yapılır. 

Disiplin kurulu toplantı tutanakları, disiplin kuruluna yansımış olaylarla ilgili şikâyet kayıtları, tarafların ve şahitlerin  ifadeleri 
kayıt niteliği taşıyan evraklardır. Bundan dolay ilgili evraklar uygun şekilde saklanır. 

ÇOCUK İŞÇİ POLİTİKASI 

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER 

Yoksulluk: Ailelerin yeterli bütçeye sahip olmaması ve ekonomik güçlükler, ailelerin çocuklarını okuldan alarak, çalışma 
hayatına itmelerine neden olmaktadır. Ekonomik nedenle, özellikle okul masraflarının karşılanmasında ailelerin yetersiz 
kalması veya çocuğun işten alınması nedeniyle uğrayacağı gelir kaybı, çocuğun okuldan ayrılmasında en önemli etken 
olmaktadır. 

İşsizlik: Hane halkı yetişkinlerinin işsiz olması veya düzenli gelire sahip olmaması, çocuk işçiliğini büyük ölçüde 
etkilemektedir. Dar gelirli ailelerde yetişkinlerin işsizliği, zorunlu olarak ailenin yaşamını devam ettirebilmesi için hanedeki 
küçükleri, enformel sektörde çalışmaya itmektedir. 

Eğitim İle İlgili Nedenler: Eğitime ilişkin altyapının yeterince gelişmemiş olması ve çocukların eğitim hizmetlerinden 
yararlanmasını engelleyen etkenler sonucu, eğitim sistemine dâhil olamayan çocuklar, ya çalışma yaşamına girmekte ya da 
işsiz kalmaktadır. 

Göç ve Buna Bağlı Nedenler: Ülkemizde doğu illerinden batı illerine yoğun bir göç süreci yaşanmaktadır. Göçle kente gelen 
kişiler, daha önce büyük çoğunlukla tarım sektöründe istihdam edildiklerinden dolayı, kentsel işgücü piyasasının aradığı 
özellikleri taşımamaktadır. Bu nedenle, bu kişiler kentte iş bulamamakta, aileler ise yaşamlarını devam ettirebilmek amacıyla 
çocuklarımı çalışma hayatına itmek zorunda kalmaktadır. 

Geleneksel Bakış Açısı: Kırsal kültürde çocuk, yetişkin rolünü çok erken yaşlarda üstlenmektedir. Kız çocukları, anne tarlada 
çalıştığı için ev işlerini ve kardeşlerinin bakımını üstlenirken, erkek çocuklar hayvanların otlatılması, tarlada yetişkinlere 
yardım gibi işleri yapmaktadır. Çocuk, ücretsiz aile işçisi olarak çalışmakta, toplum da bu yapıyı normal karşılamakta ve 
kültürel bir değer olarak benimsemektedir. Göç sonrasında kentsel alanda yaşatılan bu geleneksel kültür açısından, çocuğun 
evde veya tarlada ücretsiz aile işçisi olarak çalıştırılmasıyla, herhangi bir işyerinde ücret karşılığı çalıştırılması arasında 
herhangi bir fark yoktur. Hatta çalışma yaşamında ücretli olarak yer alması ailesine parasal katkı sağladığı için daha çok kabul 
görmektedir.

İşverenlerin Talebi:  

Piyasa şartları, ekonomik ve mali sıkıntılar, bazı işverenler tarafından çocukların ucuz ve uysal işgücü olarak görülmesi ve bu 
konuda yeterli bilince sahip olmaması, küçük işletmelerin ekonomik ve teknik imkânlarınln yetersiz oluşu, bazı ailelerin ise 
çocuklarının meslek sahibi olabilmesi için işverenlerden talepleri gibi etkenler işverenlerin çocuk işgücünü talep etmelerine 
neden olmaktadır. 
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FİRMA BAZINDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİN ÖNLENMESİ VE EĞİTİME KAZANDIRILMASI YÖNÜNDE YAPILACAK UYGULAMALAR 

İşe başvuru esnasında aday çalışanın resmi kimlik belgesi görülecek yaşıma tespit edilmesi zorunludur. 

Bir çocuğun kendisi ya da çocuk adına ebeveyni tarafından iş başvurusunda bulunulması durumunda firmamızda çocuk işçi 
çalıştırılmayacağına dair kesin kuralların olduğu karşı tarafa bildirilecek ancak iş başvurusunda bulunan çocuğun eğitimine 
devam ettiğinin periyodik olarak belgelendirilmesi koşulu ile hane hakkından bir yetişkinin firmamızda uygun bir işe 
alınmasına öncelik verilecektir. 

Firmamız bünyesinde bulunan çalışanlarla yapılan toplantılar ya da işçi temsilcileri ile yapılan toplantılar ya da arada 
yapılacak olan anketler aracılığı ile ailesinde çocuk işçi bulunan çalışanların ailesinde işsiz yetişkin varsa bunların işe 
alınmasına öncelik verilecek ve bunun karşılığında ise çalışan çocuğun eğitimine devam etmesi teşvik edilecektir. 

Ekonomik olarak şartlar elverdiğince firmamız bünyesindeki çalışanların, eğitimlerine devam eden çocuklarına sosyal ve 
ekonomik yardımlar sağlanarak, bunların eğitimlerine devam ettirilmeleri özendirilecektir. 

ÇALIŞTIRMA YAŞI VE GENÇ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA PROSEDÜRÜ 

Bu Prosedürün amacı, firmamız bünyesinde genç işçilerin sağlık ve fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini veya 
öğrenimlerini tehlikeye atmadan çalışma şekillerini belirlemektir. 

Bu Prosedür, 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalıştırılabilecekleri hafif işlere ilişkin usul 
ve esasları kapsar. 

•Genç işçi, 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi ifade eder. 

•Genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır. 

•Genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin suresi 20 günden az olamaz. 

•Genç işçilere parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işlerde çalıştırılması yasaktır. 

• Genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az olamaz. Ayrıca hafta tatili ücreti bir iş karşılığı 

olmaksızın ödenir. 

• Genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamazlar. Ayrıca bugünlere ilişkin ücretler bir iş 

karşılığı olmaksızın ödenir. 

Fabrikamız tarafından tedarikçi için üretim yapılan bir üretim alanında çocuk işçiliğin gözlemlenmesi halinde 

"Çocuk İşçilik Düzeltici Planı oluşturacak ve yürütecektir. 16 yaşından küçük çocukları eğitime yönlendirmek, 

desteklemek, izleyerek etkin bir düzeltici planının yürütülmesini ve sonuçlandırılması sağlanacaktır. Şirket 

politikası ve iş kanununa aykırı 14 yaşını doldurmamış ve 15 yaşından gün almamış çalışan başvurusu tespit 

edilmesi halinde başvuru gerekçesiyle birlikte reddedilir. 

Düzeltici Plan çerçevesinde aşağıdaki hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır. 

1-Çocuğun genel anlamda refahının ve iyiliğinin korunması ve faydalı olan ilgilerinin ye ihtiyaçlarının 

desteklenmesi 

2-15 yaşına kadar çocuğun okula/eğitici kursa veya mesleki becerilerini geliştirecek kurslara yönlendirilmesi 

3-Çocuğun ve/veya ailesinin mali durumunun (çocuğun çalışmamasından dolayı) olumsuz etkilenmemesinin 

güvence altına alınması 

Düzeltici Plan, çocuklar 17 yaşını dolduruncaya kadar devam eder. Tedarikçinin yerine getireceği faaliyetler 

aşağıdakilerdir: 

1-Fabrikalarda çalışma yaşı tutmayan çocuk işçilerin istihdamının tekrarlanmaması için acık ve net bir yönetmelik 

hazırlayacak ve uygun bir yönetim sistemini yürürlüğe koyacaktır. 

2- Çocuk işçiliğinin önlenmesi ile ilgili Yönetmeliğini tüm fabrikalara etkin bir biçimde duyuracak ye sergileyecektir. 

3- Fabrika tarafından uygulanacak tam düzeltici aksiyonları koordine edecek ye denetleyecektir 

Düzeltici eylem planı çerçevesinde alınacak aksiyonlardan sorumlu olacak bir üst düzey yönetim TEMSİLCİSİ 

görevlendirecektir. 

4- Düzeltici Plan kapsamına bağlı olarak; çocuk 16 yaşına gelinceye kadar hane gelir kaybını önlemek amacıyla 

ebeveyn, veli veya yasça büyük kardeşlerinden birine fabrikada iş imkânı sağlayacaktır. 

5- Çocuğun fabrikada istihdam edilecek hiçbir yetişkin aile bireyinin bulunmaması durumunda, çocuğa süre boyunca fazla 
mesai dahil olmak üzere ortalama aylık maaş veya asgari ücret - hangisi daha yüksekse - ödenmeye devam edilecektir. 

Bu tür sorunların tekrar yaşanmasını önlemek amacıyla, fabrikanın işe alım sürecinde çalışmaya başlamadan önce 

işçilerin yaşlarının doğrulanmasını sağlayacak prosedürlerin izlendiğinden emin olacaktır. 
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YOLSUZLUK VE RÜŞVETİ ÖNLEME POLİTASI 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasinin ("Politika") amacı Fella Tekstil'in İş Etiği Kurallarında da yer  alan rüşvet  

ve  yolsuzluk  karşıtı   politikalarının ortaya konulmasıdır. 

1.Kapsam 

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası; Fella Tekstil Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm Fella Tekstil çalışanlarını, Mal ye 
hizmet aldığımız firmaları ve tedarikçi,danışmanlar, avukatlar,dış denetçiler de dahil olmak üzere Fella Tekstil adına görev yapan 
kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır. 

Bu Politika; 

Fella Tekstil Yönetim Kurulu'nca onaylanmış  Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ve Fella Tekstil  İş  Etiği  Kurallarının,  Birleşmiş 
Milletlerin  Küresel  İlkeler  Sözleşmesi'ne katılarak  uymayı  taahhüt  ettiğimiz  ilkelerin, İnsan  Kaynakları  Uygulamalarının 
ayrılmaz bir parçasıdır. 

2.Tanımlar 

Yolsuzluk, bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla 
kötüye kullanılmasıdır. 

Rüşvet ise bir kişinin, görevinin ifasi ile ilgili bir işi yapması, yaptırması  yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla 
doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif ve ya vaat edilmesi; talep ve ya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi 
gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep 
eden tarafa ve ya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır. 

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir,bunlar arasında: Nakit ödemeler, 

Siyasi ya da diğer bağışlar, 

Komisyon, 

Sosyal haklar, 

Hediye,ağırlama 

Diğer menfaatler 

sayılabilir. 

3.Görev ve Sorumluluklar 

Üst düzey yönetimin Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği esaslara uygun olarak risklerin değerlendirmeleri ve gerekli kontrol 
mekanizmalarını tesis etmeleri, Denetim Bölüm Başkanlığı, Mali işler Hukuk Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanlığı ile 
Etik Kurul kendi görev alanlarında Fella Tekstil faaliyetlerinin güvenli ye yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülüp  
yürütülmediğinin  takibinin yapılması, 

Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ye yaptırım  mekanizmalarının  belirlenmesi ve 
iletilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, tüm Fella Tekstil çalışanları, 

Yönetim Kurulu'nca belirlenen politikalara uyum sağlamak, 

Kendi faaliyet alanları ile ilgili riskleri etkin şekilde yönetmek, ilgili yasal düzenlemelere ve Fella Tekstil uygulamalarına uyumlu bir 
şekilde çalışmak, Politika'ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Etik Kurul'a bildirmek ile 
sorumludur. 

4.Mal ve Hizmet Alınan ye Satılan Firmalar ve İş Ortakları 

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması 
zorunludur ve bunlara uymayan kişiye kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.
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4.1. Firma ve İş Ortaklarının Seçimi 

Üst düzey yönetimce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, 
teknik yeterlilik gibi kriterleri ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet 
veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. 

Bu kapsamda  herhangi  bir  iş  ilişkisine  girmeden  önce  gerekli  araştırma  ye değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu 
öncelikle üst düzey yönetimdedir. Denetim Bölümü denetimlerinde söz konusu hususlara uygun davranılıp davranılmadığını 
değerlendirir. 

 

4.2 Firma ye İş Ortakları ile Anlaşma Sağlanması 

Olumlu istihbaratı  olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde; 

Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması, 

Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması,  
Belirli periyotlarla çalışanlarının Politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması, 

Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ve Etik Hattı ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları 

durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi ile ilgili şartlara yer verilir.Bunlara uyulmaması ya da Politika'ya aykırı bir 

durum oluşması  durumunda çalışmanın ve yürürlükteki  sözleşmelerin haklı sebeple sonlandırılacağına ilişkin 

hükümlere yer verilir. 

 5. Politika ye Prosedürlerimiz 

 5.1 Rüşvet ve Yolsuzluk 

Fella Tekstil her türlü rüşvet ye yolsuzluğun karşısındadır.Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi 

kesinlikle kabul edilemez. 

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Fella Tekstil ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir. 

5.2 Hediye 

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da 
ticari nezaket icabı verilen bir üründür. 

Fella Tekstil tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif 
edilmelidir. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler ve bunların kayıt altına alınması ile ilgili esaslar Fella Tekstil İş Etiği Kurallarında 
yer  alan  Hediye  Kabul  Etme  ve  Verme  Politikasında  yazılı hale getirilmiştir. 

Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, 
sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir.  Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz 
etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İK ve üst yönetimine bildirimde 
bulunulması gerekmektedir. 

 

5.3 kz 

Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ye kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, 
belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez. 

5.4 Bağışlar 

Fella Tekstil, çalışanlarının işlerinden bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını desteklemeleri Fella Tekstil 
Bağış ve Yardım Politikasının dışındadır. 

5.5 Hatasız Kayıt Tutma 

Fella Tekstil muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler, ile düzenlenmiştir. Buna 
göre; 

Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin,  eksiksiz,  kesin  ye  doğruluğuna  
güvenilir şekilde  kayda  geçirilmesi  ye muhafaza edilmesi, 

Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması 
gerekmektedir. 
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5.6  Eğitim ve İletişim 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasi, Fella Tekstil çalışanlarına duyurulmuş ve sürekli v e kolaylıkla erişilebilir durumdadır. 

5.7 Politika İhlallerinin Bildirimi 

Bir çalışan ya da Fella Tekstil adına hareket eden bir kişinin işbu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, 
Etik Kurul' a iletilmelidir. 

Fella Tekstil, dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya 
da Fella Tekstil adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve  bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiçbir çalışan Etik Kurula yapmış  
olduğu Etik Kural ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı  veya cezalandırmaya tabi tutulamaz, Etik Kurulun yazılı 
oluru alınmadan görev kapsamı veya yerinde bu nedenle bir değişiklik yapılamaz. 

Bildirim yapan kişinin, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu Etik Kurula iletmesi gerekmektedir. 

Mal ve hizmet alan firma ya da iş ortaklarının da çalışanlarına Etik Hat ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durum larla 
karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi gerekmektedir. Bu husus yapılan sözleşmelerle de garanti altına 
alınır. 

6. Politika İhlalleri 

Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Etik Kurul'unca incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde 

gerekli yaptırımlar uygulanır. 

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya Fella Tekstil adına görev yapan kişi ye kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde 

Politika'ya aykırı davranış tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/ yürürlükte ki sözleşmelerin 

Fella Tekstil tarafından haklı sebep ile tek tarafı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda 

da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır. 

7. Misilleme ve Raporlama 

Şirketimiz sorunların çözülmesinde çalışanlar tarafından sağlanan yardımlara değer vermektedir. Şüpheli ihlaller anonim olarak 
rapor edilebilir. 

Buna ek olarak, dürüstçe ve iyi niyetle bu Politikanın herhangi bir ihlal şüphesini  bildiren çalışanları hangi şekilde olursa olsun 
olumsuz sonuçlar ve ya misillemeye karşı korumak Fella Tekstil 'in politikasıdır. Misilleme yapılması iş akdinin feshine kadar 
disiplin cezası verilme sebebidir. Tüm politika ihlalleri direkt olarak  info@fellatekstil.com adresine raporlanacaktır.  
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DİSİPLİN PROSEDÜRÜ 
1. AMAÇ 

FELLA TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’de uyumlu ve verimli bir çalışma ortamı yaratabilmek, çalışanların uymaları gereken kuralları, 
yükümlülükleri ortaya koymak, yönetmelik kapsamında yer alan kurallara aykırı düşen veya bu kuralları ihlal eden tutum, davranış 
ve olayların ortaya çıkması durumunda izlenecek süreçleri tanımlamak. 

2. KAPSAM 

Tüm çalışanlar bu prosedür kapsamındadır. Prosedürün uygulanması ile ilgili sorumluluklar aşağıdaki şekildedir: 

İnsan Kaynakları, prosedürün uygulama, takip ve yetki kullanımından; 

Birimleri temsil eden en üst düzey yöneticiler, ekiplerinde çalışan kişilere bu yönetmelik kapsamındaki kuralların aktarılmasından, 
uygulamayı izleyerek gerekli durumlarda uyarılarda bulunulmasından ve prosedürün güncellenmesi ihtiyacını fark etmeleri 
durumunda İnsan Kaynakları Bölümü’nü bilgilendirmekten; 

Disiplin Kurulu, kararların alınması aşamasında yönetmelik kurallarına uygun hareket edilmesinden ve kurula gelen dosyaların 
gizliliğinden sorumludur. 

3. UYGULAMA 

3.1. Çalışan, iş görme borcunu 4857 sayılı İş Kanunu’nda hüküm altına alınan işçinin işi kendisinin yapması, işin özenle yapılması, 
itaat borcu, özel haller, kuruma sadakat borcu ve rekabet etmeme borcuna riayet ederek, işyerinde mevcut veya bundan sonra 
yürürlüğe konulacak işyeri prosedür hükümleri gereğince yerine getirmek ile yükümlüdür. 

3.2. İşyerinde İş Kanunu’na, iş sözleşmesindeki maddelere, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymayanlarla, disiplin yönetmeliği 
hükümlerine aykırı tavır ve davranışlarda bulunanlara aşağıda tanımlı olan cezalar uygulanır. 

4.DİSİPLİN CEZALARININ TANIMLARI VE SONUÇLARI 

4.3.1. Yazılı İhtar 

Çalışanın, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca haklı nedenle derhal feshe neden olacak ağırlıkta bulunmamakla birlikte, 
iş sözleşmesine ve kanuna aykırı davranışları, fiziki ve mesleki yetersizliği, işyerinin normal işleyişini ve yürüyüşünü bozan, iş görme 
borcunun gerektiği şekilde yerine getirilmesini engelleyen, iş yerindeki uyumu olumsuz yönde etkileyen hallerde yazılı olarak  
uyarılması ve savunmasının alınmasıdır.Çalışan, dikkat çekme ve uyarı niteliğindeki yazılı ihtar sonrasında tanıklar huzurunda yazılı 
olarak savunma vermediği ve/veya imtina ettiği takdirde uyarı sebebinin haklılığını kabul ve ikrar etmiş sayılır.Bu cezanın 
verilmesinde kurul kararına gerek olmaksızın, çalışanın bağlı olduğu birim yöneticisi tek başına yetkilidir. Çalışana tebliğ edilen 
yazının bir örneği sicil dosyasına konulmak üzere İnsan Kaynakları’na gönderilir. 

4.3.1.1. Yazılı İhtar Gerektiren Durumlar 

 Yöneticisinin bilgisi olmaksızın işe geç gelmek, işten erken ayrılmak, 
 Genel görgü kurallarına ve işyerinin çalışma prensiplerine aykırı davranış sergilemek, 
 İşyerinin genel tasarruf ilkelerine dikkat etmemek, 
 Görev ve sorumluluklarını yerine getirmemek, ilgisizlik ve düzensizlik göstermek veya 
 Prosedürlere uymayacak şekilde yerine getirmek, 
 Ekip çalışmasını aksatacak tavır ve davranışlarda bulunmak, 
 Görevi başından izinsiz ayrılmak veya görev saatlerinde başka işlerle uğraşmak(Cep Telefonu vb.) 
 İşyerine ait telefonu geçerli bir neden olmadan, işini aksatacak veya hattı istismar edecek şekilde özel görüşmeleri için 

kullanmak, 
 E-posta hesabını iş dışındaki mailler için kullanmak, 
 İşyerinde açıkça duyurulmuş ve uygulanmakta olan prosedür ve yönetmeliklere uymamak, 
 İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymamak, işyerinin zorunlu kıldığı test, aşı vb. uygulamaları yerine getirmemek 

veya takibinde gereken hassasiyeti göstermemek, 
 Yöneticilerine, müşterilere veya iş arkadaşlarına kaba, saygısız, nezaketsiz davranışlarda bulunmak, 
 Gerektiğinde yöneticileri tarafından kendisinden istenen rapor, bilgi, belge vb. zamanında vermemek veya yanlış bilgi 

vermek, 
 Kendi sorumluluğunda olan makine, malzeme ve tesisata gerekli özeni göstermemek, 
 Mesai saatleri içerisinde gizli veya açık olarak işyeri ve ek alanlarda sigara kullanmak.  
 Yukarıda anılmayan ve İş Kanunu’na göre derhal feshe neden olacak ağırlıkta bulunmayan her türlü hallerde yazılı ihtar 

verilebilir. 
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4.3.1.2. Yazılı İhtarın Sonuçları 

Yazılı ihtar cezası kişinin performans değerlendirmesinde, terfi veya görev değişikliklerinde ve iş sözleşmesinin feshi hallerinde 
dikkate alınır. 

4.3.2.Tavsiye Mektupları 

4.3.2.1. Disiplin kuruluna sevk edilen olayın değerlendirilmesi sırasında; direkt olarak disiplin kuruluna sevk edilmemiş olmakla 
birlikte; disipline konu olan olayın gerçekleşmesi sırasında etkisi olduğuna kanaat getirilen personel/yöneticiler için de Disiplin 
Kurulu tarafından tavsiye niteliğinde karar çıkabilir. 

4.3.2.2. Tavsiye Mektubunun Sonuçları 

Tavsiye mektubu alan kişinin performans değerlendirmesinde, terfi veya görev değişikliklerinde dikkate alınır. 

4.3.3. Kınama 

Çalışanın, iş görme borcunu 4857 sayılı İş Kanunu’nda hüküm altına alınan çalışanın işi kendisinin yapması, işin özenle yapılması, 
itaat borcu, özel haller, kuruma sadakat borcu, rekabet etmeme borcuna riayet ederek, çalışmalarındaki tavır ve davranışlarında 
geliştirmesi gereken yanlarıyla ilgili yazılı olarak kınanmasıdır. Kınama, kınama ve ağır kınama olmak üzere iki biçimde uygulanır. 

4.3.3.1. Kınama Cezasını Gerektiren Haller 

Yöneticisinin izni olmaksızın devamsızlık yapmak, işe geç gelmeyi veya işten erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek, 

Yöneticilerine, müşterilere veya çalışma arkadaşlarına karşı onur kırıcı davranışlarda bulunmak ve/veya kişiliklerine yönelik hakaret 
etmek,İşyeri ahengini bozacak şekilde arkadaşları ile geçimsizlik çıkarmak, 

Çalışma arkadaşlarına karşı yersiz suçlamalarda bulunmak ve bunları ispatlayamamak, 

Yönetimi altındaki çalışanın yönetim ve denetimine gereken dikkati göstermeyerek yolsuzluk yapılmasına elverişli bir ortamın 
doğmasına yol açmak, 

İşyerince görevlendirilen haller hariç olmak üzere, işyeri yönetiminden yazılı izin almaksızın ve/veya işyeri ve çalışan arasında 
yapılmış özel sözleşmelerde belirtilen koşullar saklı kalmak üzere, izin süreleri içinde veya dışında ücretli veya ücretsiz başka bir 
işte çalışmak veya görev yapmak, her türlü şirket, ticaret veya sanayi kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği veya denetçiliği  
yapmak, 

Birlikte çalıştığı çalışanın suç sayılabilecek hal ve hareketlerini zamanında yöneticilerine bildirmekten kaçınmak, 

İşyerine ait defter, fatura vb. kayıt ve iş ile ilgili belgeleri kaybetmek veya kaybolmasına sebebiyet vermek, 

Kullanılması veya muhafazası kendisine bırakılmış olan makine ve tesisata gerekli özeni göstermeyerek hasara uğratmak ve/veya 
kaybetmek, 

İşyeri tarafından kullanımına verilmiş her türlü şifreyi başkasına açıklamak, kullanımına izin vermek veya başkasına ait şifreyi 
kullanmak, 

Kefalet haricinde borçlanmak suretiyle kanuni takibe maruz kalmak. 

4.3.3.2. Kınama Cezasının Sonuçları 

Kınama cezası bir yıl süre ile terfi etmeyi engeller. Çalışan yıl içinde ödenen her türlü primden ve/veya ödenekten yoksun kalır 
ve kınama cezası, kişinin performans değerlendirmesinde dikkate alınır. 

4.3.3.3. Ağır Kınama Cezasını Gerektiren Haller 

 İlgisizlik ve dikkatsizlik nedeniyle yanlış ve/veya eksik işlem yaparak veya görevin gerektirdiği işlemleri geciktirerek işyerini 
zarara sokmak ve/veya güç duruma düşürmek, 

 Görevli olmadığı halde makine, donanım, fiziksel veya bilgisayar ortamındaki bilgileri karıştırmak ve bu durumun gizliliğini 
ihlal etmek suretiyle bu bilgileri başkalarıyla paylaşmak, 

 Prosedüre uygun olarak verilen talimatları yerine getirmemek veya eksik yapmak suretiyle işyerini zarara sokmak, 
 Şahsen karşılanması gereken giderleri işyerine ödetmek, 
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 Kasıtlı olarak üstlerine yanlış bilgi vermek, bildirilmesi gereken hususları saklamak veya disiplin kurulu ya da 

soruşturmalarda gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak, haklı bir neden bulunmaksızın ifade vermekten kaçınmak veya 
soruşturmayı güçleştirmek, 

 İşyeri dahilinde yapılan bir yolsuzluğu bilerek haber vermemek, 
 Görevin yerine getirilmesinde politik düşünce, kişisel yakınlık, antipati, kin veya benzeri sebeplerle hastalar ya da çalışan lar 

arasında ayırım yapmak, 
 Müşterilere ait bilgilerin gizliliği ilkesine uymamak 
 Görevli olmadığı halde basın ve/veya medyaya kurumla ilgili açıklamalarda bulunmak, 
 İşyerine ilişkin her türlü gizlilik niteliği taşıyan bilgi ve belgeleri 3. şahıs ve/veya kurumlarla paylaşmak, 
 İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymamak, işyerinin zorunlu kıldığı test, aşı vb. uygulamaları yerine getirmemek 

ve/veya takibinde gereken hassasiyeti göstermemek suretiyle kendisinin, çalışma arkadaşlarının veya hasta/hasta 
yakınlarının sağlığını riske atmak, 

4.3.3.4. Ağır Kınama Cezasının Sonuçları 

Ağır kınama cezası 2 yıl süre ile terfi etmeyi engeller, çalışan yıl içinde ödenen her türlü primden yoksun kalır ve kişinin 
performans değerlendirmesinde dikkate alınır. 

4.3.4. Görevden Çıkartma 

4857 sayılı İş Kanunundan doğan fesih hakkı saklı kalmak üzere çalışanın, bir daha işyerinde çalıştırılmamak üzere iş akdinin fesh 
edilmesidir. 

4.3.4.1. Görevden Çıkartma Cezasını Gerektiren Haller 

 Kumar anlamına gelecek şekil ve ölçüde oyun oynamayı alışkanlık haline getirmek veya kumar oynamak, 
 Alkol veya yasalarca kullanılması suç sayılan uyuşturucuların müptelası olmak, görev esnasında bunlardan birini kullanmak 

veya içkili bir şekilde işyerine gelmek, 
 Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik yapmak ve diğer yüz kızartıcı suçlardan birini işlemek veya üç aydan fazla hapis cezasını 

gerektiren suçlardan hüküm giymek, 
 İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymamak, işyerinin zorunlu kıldığı test, aşı vb. uygulamaları yerine getirmemek 

veya takibinde gereken hassasiyeti göstermemek suretiyle kendisinin, çalışma arkadaşlarının veya müşterilerin herhangi 
bir şekilde zarar görmelerine veya hayati tehlikeye neden olmak, 

  Özel çıkar karşılığı görevini veya yetkilerini kötüye kullanmak veya kullandırmak, işyerine ait para,  mal veya malzemeyi 
zimmetine geçirmek, 

 İş akdi yapıldığı sırada gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle işyerini yanıltmak, 
 İş sözleşmesinde yer alan, uyulması zorunlu ve çalışan tarafından da kabul edilmiş yükümlülükleri yerine getirmemek, 
 Müşterilerden veya işbirlikçi firmalardan çıkar sağlayarak doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye veya rüşvet almak, 
 Müşterilere ait bilgileri resmi mercilerin yasal taleplerine verilecek cevap dışında açıklanması istenilmeyen üçüncü kişilere  

açıklamak yoluyla gizlilik ilkesini ihlal etmek, 
 İşyeri tarafından kendisine verilmiş her türlü şifreyi başkasına açıklamak, kullanımına izin vermek veya başkasına ait şifrey i 

izinli veya izinsiz kullanmak suretiyle işyerinin zararına neden olmak, 
 Her türlü belge, bilgi ve dokümanı tahrip etmek, ettirmek veya kötü niyetle yok etmek veya ettirmek, sahte belge 

düzenlemek, 
 Görevli olmadığı halde makine, donanım, fiziksel veya bilgisayar ortamındaki bilgileri karıştırmak ve bunları başkalarıyla 

paylaşmak suretiyle kuruma zarar vermek, 
 İşyeri içinde veya görev sırasında arkadaşları, müşterileri ile kavga etmek, olay çıkartmak veya işyeri dışında olay çıkartarak 

işyerinin şeref ve haysiyetine gölge düşürmek, 
 Yöneticilerine veya iş arkadaşlarına şeref ve namuslarına dokunacak yalan beyanlarla veya bunları lekelemek kastı ile 

şeref haysiyet kırıcı, ispatlayamayacağı ihbar ve şikayetlerde bulunmak, 
 Yöneticilerine, iş arkadaşlarına ve ya müşterilerine tehdit ve ya tacizde bulunmak. 

4.3.4.2. Görevden Çıkartma Cezasının Sonuçları 

Görevden çıkarma cezası alan çalışanın iş akdi bildirimsiz ve tazminatsız olarak fesih edilir.  

4.4.Disiplin Cezalarına İlişkin Genel Hükümler 

Çalışan tarafından, disiplin yönetmeliğinde yer alan kurallarda tanımlı olmayan, ancak firma bünyesindeki uyumlu ve verimli 
çalışma ortamını zedeleyecek, bozacak tavır ve/veya davranışın sergilenmesi durumunda, disiplin yönetmeliğinde yer alan ve 
ona en yakın ve/veya benzer madde üzerinden işlem yapılır. 
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4.4.1. Benzeri Hal ve Eylemler 

Çalışan tarafından, disiplin yönetmeliğinde yer alan kurallarda tanımlı olmayan, ancak firma bünyesindeki uyumlu ve verimli 
çalışma ortamını zedeleyecek, bozacak tavır ve/veya davranışın sergilenmesi durumunda, disiplin yönetmeliğinde yer alan ve 
ona en yakın ve/veya benzer madde üzerinden işlem yapılır. 

4.4.2. Tekrar 

Kişilerin, yönetmelik kapsamındaki kurallara aykırı düşen tavır, davranış ve olayları tekrarlaması durumunda bir üst ceza 
uygulanır. 

4.4.4. Zarar Karşılığı Kesinti 

Kuruma verilen maddi zarar, kişinin bir aylık ücretinin, iki günlük ücretinden fazla olmamak koşuluyla 2 haftada eşit 
taksitlendirilerek ücretinden ve/veya hak edişlerinden kesilir. 

4.4.5. İş Yasası Hükümlerinin Saklılığı 

Bu yönetmeliğin uygulanmasında 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili madde hükümlerinin uygulanma hakkı saklı tutulur.  

4.5. Disiplin Kurulu 

4.5.1. Amaç ve Görevi 

Kurul, işyeri hizmetlerinin genel hedef ve politikalarına uygun olarak yürütülmesini, işyeri karlılığı ve saygınlığı ile güven, gizlilik ve 
etik kurallara bağlı çalışma ilkelerinin korunmasını sağlamak ve desteklemek amacı ile kurulmuştur. 

Kurul, görevlerini yaparken hatalı eylemlerde bulunanlar hakkında ilgili değerlendirmelerin karara bağlanması ile 
görevlendirilmiştir. 

4.5.2. Disiplin Kurulunun Yetkisi 

Kurul, işyeri hizmet ve işlemlerini düzenleyen her türlü yazılı kaynağın belirttiği ve/veya zorunlu kıldığı işlem ve sorumlulukların, 
etik kurallara ve yasal mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini teminen çalışanlar hakkında caydırıcı, engelleyici ve düzeltici 
önlem alarak bu prosedürün öngördüğü cezaları vermeye yetkilidir. 

4.5.3. Disiplin Kurulu Üyeleri 

Kurul üyeleri işveren (veya vekili), planlama-üretim yöneticisi, insan kaynakları sorumlusu ve çalışan temsilcisinden oluşur. Kurulun 
toplanması için salt çoğunluğun sağlanması yeterlidir. Üyelerden birisi başkan tayin edilir.  

4.5.4. Kurula Sevk ve Gerekli Belgeler 

4.5.4.1. Olayla ilgili “Tutanak Formu” bölüm yöneticisi tarafından tutulduktan sonra kişinin savunması alınır. 

4.5.4.2. “Savunma İstem Formu” ilgili tutanakla birlikte bağlı olduğu müdürlüğe gönderilir ve buradan da ilgili direktörün onayı 
alınarak kurula sevk istemiyle İnsan Kaynakları birimine iletilir. 

4.5.4.3. Tüm bu işlemler, olay meydana geldikten sonra en geç 2 -3 gün içinde tamamlanır. 

4.5.4.4. Kurula sevk edilen çalışan hakkında; kendisine isnat olunan suçla ilgili belgeler ve tutanaklar İnsan Kaynakları birimi 
tarafından aynı gün içinde kurula gönderilir. 

4.5.5. Kurulun Toplanması 

Disiplin Kurulu, gerekli belgelerin kurul başkanına sevkinin en geç ertesi günü, başkanın talebi ile toplanır. Toplantı yeter sayısı, salt 
çoğunluk olup, toplantının asil üyelerle yapılamaması halinde, çoğunluk yedek üyelerle temin edilir. 

4.5.6. Karar Alınması 

4.5.6.1. Kurulda, başkan da dahil her üyenin bir oyu vardır. Kararların alınmasında oy çokluğu ilkesi uygulanır. Oyların eşitliği 
halinde, başkanın oyuna itibar edilir. 

4.5.6.2. Kurul, ceza verilmesi istemiyle sevk edilen personeli dinler ve/veya yazılı savunmasını alır. Kurul kararını, konu ile ilgili 
yapılacak ilk toplantı tarihinden itibaren 3 gün içinde verir. 
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4.5.6.3. Verilecek cezaların tespiti sırasında; 

 Suç sayılan eylemin işyeri bünyesinde meydana getirdiği zararın maddi ve manevi önem derecesi, 

 Suç işleyen çalışanın, görev ve unvanının önemi, işyerindeki tutumu, davranışları ve kişiliği hakkındaki genel kanaat, 

 Suç sayılan eylemin sebepleri,  

Göz önünde bulundurulur. 

4.5.7. Kararların Onaylanması 

Kurul kararları genel müdür tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır ve dosya ile birlikte aynı gün içinde gerekli işlem 
yapılmak üzere İnsan Kaynakları birimine gönderilir. 

4.5.8. Disiplin Cezalarının Sicile Geçirilmesi 

Karar, ilgili çalışanın bağlı olduğu direktörlüğe yazılı olarak bildirilir ve oradan da ilgili müdürlüğe gönderilerek bu yönetici 
tarafından çalışana tebliğ edilir. Disiplin cezası kişinin sicil dosyasına işlenir. 

ÜCRET POLİTİKASI 

 
Ücret genel olarak çalışanın, bir işi gerçekleştirmek üzere zihinsel, bedensel ya da her iki şekilde de sunduğu emek karşılığında 

aldığı bedeldir. İşe karşılık olarak ödenen ücret “asıl ücreti” ifade eder, iş gereklerine bağlı olarak belirlenir. İşletmemiz düzeyinde 

çalışanlar arasında “eşit işe eşit ücret” ilkesine göre ücret yapısının oluşturulmasında dikkate alınan bu asıl ücrettir.Ücret yönetimi, 

ücret yapısının oluşturulması ve hangi ölçütlerle hareket edileceği, ücret değişiklikleri, ücret ayarlamaları, ödeme maliyetlerinin 

belirlenmesi ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi ve programlanması faaliyetlerini içerir. Adaletli bir ücret yönetimi öncelikle uygun 

ücret yapısının ve ücret sisteminin belirlenmesini gerektirir. Ücret çalışanlarımızın işten beklentileri arasında önemli bir yere 

sahiptir. Eğer bireyler adil şekilde ücretlendirildiklerini düşünürlerse ücret doyumları daha yüksek olmaktadır. Ücret adaleti 

algısında, ücretin ihtiyaçları karşılama konusundaki yeterliliği, bireyin kendi çaba ve katkılarına karşılık uygun gördüğü düzey ve 

diğer çalışanlarla karşılaştırma sonucunda kendi ücretine ilişkin algılaması etkili olmaktadır. Buna göre bireylerin, ihtiyaçlarını 

karşılama olanağı artıkça, kendileri için biçtikleri değere karşılık bir ücret aldıklarını hissettikçe ve karşılaştırmalar sonucunda 

benzer işleri yapan diğer çalışanlarla benzer ücretleri olduklarını algıladıkça ücret doyumları artacaktır. 

Adil ücret, düzenli ve dengeli bir toplumda sağlıklı, tutumlu ve çalışkan her insanın, emeğinin karşılığı olan ve ailesinin geçimini 

sağlamasına ve gelecek için belirli bir miktar birikim yapmasına imkân verecek düzeyde bir gelire eşit olan ücret düzeyini ifade 

etmektedir. Adil ücretin belirlenmesinde, işletmemiz dışındaki diğer çalışan gruplarının ücretlerinin, hayat pahalılığının ya da geçim 

koşullarının da dikkate alınması gerekmektedir. Adil ücret, çalışanın eğitim, deneyim ve becerilerini, iş güçlüğü ve önemini, 

performansına karşılık gelecek, yaşadığı toplumdaki yaşam koşullarına uygun, makul bir yaşam seviyesi sağlayacak, çalıştığı işletme 

içinde ve dışında kendisi ile benzer işleri yapanlarla benzer miktarda olacak bir ücret düzeyini ifade eder. Buna göre adil ücreti 

oluşturan unsurlar, beşeri sermaye, işin değeri, performans ölçütlerini içeren karşılıklılık, belirli bir yaşam düzeyi sağlama, işletme 

içi ve işletme dışı eşitlik şeklinde ele alınabilir. 

Çalışanların aldıkları ücretler hangi ücret sistemi ile belirleniyor ve ne tür ek ödemeler içeriyor olursa olsun, çalışan açısından belirli 

unsurların karşılığı olarak eline geçen ücret miktarı esastır. Bu unsurlar çalışanın beşeri sermayesi, yaptığı işin değeri ve işinde 

gösterdiği performanstır. 

Firmamızın adil ücret belirlenmesinde kıstas aldığı değerler aşağıda gruplandırılmıştır: 

Beşeri Sermaye: Adil ücretin unsurlarından birisi çalışanların sahip oldukları eğitim, yetenek, bilgi ve mesleki nitelik düzeylerini 

oluşturan beşeri sermayelerine uygun miktar ve yapıda ücret almalarıdır. 

İşin Değeri: Bir iş için ödenecek olan ücretin adil olması, o işin değerinin belirlenmesini gerektirir. Her işi için ödenecek olan kök 

ücretin belirlenmesinde, işin değerinin esas alınması adil ücretlendirmenin ilk adımıdır. İşin değeri ise güçlük ve önemine göre 

belirlenir. 
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TEMEL FAKTÖRLER 

 

ALT FAKTÖRLER 

Yetenek 

Deneyim (işin gerektirdiği en az deneyim) 
Eğitim (işin gerektirdiği en az eğitim düzeyi) 
Bilgi-beceri 
Teknik Yetenek 

Çaba 
Zihinsel Çaba Düzeyi 
Bedensel Çaba Düzeyi 
 

Sorumluluk 

Diğer çalışanlardan sorumluluk 
İş güvenliğinden sorumluluk 
Mali sorumluluk 
Makine, araç-gereç, ekipmandan sorumluluk 

Çalışma Koşulları 
İş kazası, meslek hastalığı riski istenmeyen fiziki 
koşullar (gürültü, soğuk, sıcaklık, buhar, nem v.b.) 

 

 Performans: Yapılan işteki katkının ölçülmesi ve normal performansın üzerinde sonuçlar sağlayan çalışanların 

ödüllendirilmesi, çalışanlar açısından iş doyumu ve güdülenmeyi getirirken, işletme yönetiminin ücrette adaleti 

sağlamasına yardımcı olacaktır. 

 Yaşam Düzeyi: Çalışan açısından ücretin, belirli ölçülere göre kendisinin ve ailesinin belirli yaşam düzeyi için 

gereksinmelerini karşılayan bir araç olması, çalışan için önerilen ücret miktarı üzerinde önemle durulması gereken bir 

konu haline getirmektedir. Ücretin sadece emeğin karşılığı değil, aynı zamanda çalışanın ve ailesinin geliri olması gerçeği, 

ücretin gerçek değeri yani satın alma gücünün korunması ve yükseltilmesi gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. 

 İçsel Eşitlik: İçsel eşitlik, bir çalışanın yaptığı işin karşılığı olarak aldığı ücretin, işletmedeki veya organizasyondaki benzer 

işleri yapan diğer çalışanların ücretleriyle eşit düzeyde olmasını ifade eder. 

 Dışsal Eşitlik: Ücretlerde dışsal eşitlik, bir çalışanın yaptığı işin karşılığı olarak aldığı ücretin diğer organizasyonlarda benzer 

işi yapanların aldığı ücretle eşit olması anlamında gelmektedir. 

ADİL ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ İŞLETMEMİZE SAĞLAYACAĞI YARARLAR 

o “Eşit işe eşit ücret” ilkesinin gerçekleştirilmesi,   

o Hem iş piyasasına göre hem de işin işletme içindeki göreli önemine göre ücret belirleme yoluyla içsel ve dışsal 

ücret adaletinin gerçekleştirilmesi,   

o Yöneticilerle çalışanlar arasında yapılan görüşme ve toplantılarda, ücretlerle ilgili sorunların çözülmesinde 

sağlayacağı avantajlar   

o Kapsamı sürekli değişen veya yeni ortaya çıkan işler için mevcut ücretlerle uyumlu bir ücret düzeyi 

sağlanabilmesi,   

o Ücretlerin belirlenmesinde nesnellik ve tutarlılık sağlanması,   

o Ücrete ilişkin yakınmaların haklılığının araştırılarak, gereksiz taleplerin ve huzursuzluğun önlenmesi, 

o Ücret doyumunun artmasıyla çalışanların güdülenmesinin sağlanması. 

o Çalışan performansının ve işletme verimliliğinin artmasıyla maliyetlerin düşürülmesi ve dolaylı olarak işletmenin 

rekabet gücünün artması. 

 

Tüm bunların ışığında işletmemiz adil ücret politikası uyarınca her takvim yılı Ocak ayında TUİK tarafından yayınlanan bölgesel açlık 

sınırı endeksleri, başta TÜRKİŞ olmak üzere sendikaların yayınladıkları açlık sınırı ve asgari geçim sınırı endekslerini baz alarak Duzce 

bölgesi lokalizasyonunda yapılacak açlık sınırı hesaplamaları ile devlet tarafından açıklanan asgari ücretin altında olmamak kaydı 

ile çalışan ücretlerini belirlemeyi taahhüt ederiz. 
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DİLEK ŞİKAYET ÖNERİ VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 

A) AMAÇ 

 Bu  prosedür, Fella Tekstil  tüm  üretim  faaliyetleri ve  süreçleri  ile  ilgili  olarak çalışanlardan  gelen  itiraz  ye şikayetleri  
değerlendirerek  karara  bağlamak  için oluşturulmuştur. Bu prosedür, Fella Tekstil'in, itiraz ve şikayetlerin etkili olarak ele 
alınması taahhüdünün,  Tarafsızlık,Şeffaflık,Erişilebilirlik ve  Cevap  verebilirlik ilkelerine uygun biçimde yerine getirilmesini 
sağlayacak uygulamaları ye kuralları belirlemektedir. 

B) SORUMLULUKLAR 

 

Bu   prosedürün  uygulattırılmasından   Fella  Tekstil üst yönetim TEMSİLCİSİ sorumludur. İtiraz ve şikayetleri değerlendirmekten, 
itiraz ye şikayetleri değerlendirme komitesi sorumludur. 

Bu kayıtların kontrolünden ye başvuruların zamanında ye bu prosedür uyarınca işlem görmesinden, idari işler sorumlusu 
sorumludur. 

C) UYGULAMA 

Şikayet yazılı veya sözlü olarak Fella Tekstil'e  ulaşan (işyeri dışından veya içinden), olumsuzluk ve/veya hoşnutsuzluk belirten 
dökümanlardır. 

İtiraz: Fella Tekstil 'in bir başvuru için almış olduğu kararı benimsemeyerek yazılı veya sözlü karşı çıkma. 

1. Fella Tekstil itiraz ve şikayetleri yazılı ye sözlü olarak kabul eder. İlgili başvurular, öneri  ve şikayet  kutusuna  çalışanlar  
tarafından   bırakılır  ya  da  idari işler sorumlusuna sözlü olarak iletilir ve idari işler sorumlusu yazılı hale getirir. 

2.  Öneri  ve Şikayet kutusu çalışan temsilcileri nezaretinde üst yönetim TEMSİLCİSİ  tarafından her ayın ikinci haftası açılır. 

3. İlgili başvurular, Öneri ve Şikayet Kutusu Açılış Tutanağı’na idari işler sorumlusu tarafından işlenir.  

4. İdari işler sorumlusu başvurunun  içeriğine  göre,  itiraz ve şikayetleri değerlendirme komitesine kimlerin katılacağını belirler. 

5. İdari işler sorumlusu, ilgili komitenin toplantısından önce aşağıdaki noktaların yerine getirilmesinden sorumludur: 

Başvurunun, yeterince ayrıntılarının içerip içermediğini kontrol etmek, Daha önce benzer itirazlar veya şikayet olup olmadığını 
araştırmak, 

Kararlaştırılan toplantı tarihinden en az bir hafta önce, ele alınacak, başvurularla ilgili bilgileri komite üyelerine ulaştırmak, 

Toplantı sonrası ise; 

Komite'nin kararını çalışanlara Fella Tekstil adına verilecek resmi cevabı hazırlamak ve ulaşmasını sağlamak, 

6. İtiraz ve Şikayetleri değerlendirme komitesi, üst yönetim TEMSiLCiSi başkanlığında toplanır.  Komitenin diğer 4 üyesi aşağıdaki 
gibidir:  Baş çalışan TEMSİLCİSİ  Çalışan temsilcileri idari işler sorumlusu 

7. Bunun dışında söz konusu başvurunun konusuna göre Fella Tekstil toplantıya teknik uzman (danışman  üye  olarak  katılır.  
görüş bildirir ancak oy hakkı yoktur, konusuyla ilgili bilgi verir.) çağırma hakkına sahiptir. 

8.Komitenin kararına göre düzeltici ve önleyici faaliyetlere gidilir. Yapılması gereken faaliyetler Çalışan Sikayet ve Öneri 
Değerlendirme Formu'na idari işler sorumlusu tarafından işlenir, yapılacak olan faaliyet komitenin kararı ile birlikte duyuru 
panosunda ilan edilir. 
9.Komite üyeleri ve ya üyelerden biri ile ilgili yapılan bir şikayet olması durumunda, 

şikayet üst yönetime aktarılır. 

10. Bunun dışında itiraz ve şikayetleri değerlendirme komitesi 6 ayda bir genel 

değerlendirme toplantısı yapar, toplantıda çalışan temsilcilerine gelen sözlü itiraz ve şikayetler değerlendirilir. 

11.Görüşülen konular Genel şikayet ve itiraz Değerlendirme Toplantı Tutanağına  idari işler sorumlusu tarafından 

işlenir. 

12. İlgili toplantı da alınan kararlar duyuru panosunda çalışanlara ilan edilir. 
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ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ POLİTİKASI 

A) AMAÇ: 

FELLA TEKSTİL çalışanlarının örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi imzalama serbestliğine inanır ve bu doğrultuda 
yapılacak çalışmalara saygı duyar. 

B) KAPSAM: 

FELLA TEKSTİL bünyesinde ki tüm çalışanları ve üretim alanını kapsar. 

C) BİLGİLENDİRME: 

FELLA TEKSTİL çalışanlarının ayrımcılık, işten çıkarılma, tehdit veya taciz korkusu taşımadan bir sendikaya katılma, katılmama 
veya sendika oluşturma hakkına saygı duyar. Yasalarca tanınmış bir sendika tarafından temsil edilen çalışanların özgürce 
seçtikleri temsilcileri ile yapıcı bir diyalog kurmayı ve bu temsilciler ile niyet  çerçevesinde pazarlık yapmayı taahhüt eder. 

 İfade ve örgütlenme özgürlüğünün temeli düşünce özgürlüğüdür. Düşünce özgürlüğü ; düşünceyi korkmadan ve 
engellenmeden açıklama , yayma , örgütleme , kişi toplulukları oluşturma , dernek kurma , toplanma ve gösteri yapma , 
iletişim , bilgilenme , bilgilendirme hak ve özgürlüklerini içerir. 

 Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ; bireylerin yasalar çerçevesinde kendilerini ifade etmek ve ya bir  organizasyonu 
tamamlamak adına örgütlenip bir araya gelmek hakkını ve ya bir ara gelip yürüyüş , gösteri yapma hakkını ifade eder. Bu 
demokratik bir haktır ve her birey bu hakka sahiptir. Bu hak İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır. 

FELLA TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  olarak tüm çalışanlarımıza kendilerini ifade etme , düşünce ve çözümlerini özgürce dile 
getirme, sendika kurma ve sendikaya katılma hakkını vermekte olup bu konudaki özgürlükleri kendilerine anlatılmıştır. 

 

ÇEVRE POLİTİKASI 

Çevre ve İnsana Saygı’yı temel amaç edinmiş iş sağlığı ve güvenliği politikamız ve çevre politikamızda Önce Sağlık Önce Güvenlik 
ve Çevre Koruma ilkeleri geçerlidir. 

Fella Tekstil’in ana prensibi iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi olan iş sağlığı ve güvenliği politikamız ile, çalışanların 
sağlık ve güvenlik içinde olmalarını amaçlamaktayız.  

Bu politika çerçevesinde önleme öncelikli esas alınıp, bu doğrultuda önleme politikaları geliştirilmekte, risk değerlendirilmeleri ve 
analizler yapılmaktadır. Kaza çözümlemeleri çalışma çevresinin izlenmesi, fiziksel ve kimyasal etmenlerin etkileşimlerini ölçme 
çalışmaları yapılmaktadır. 

Önleme politikalarının başarısının; doğrudan ilgili taraflar ve bireylerin katılımı ile sağlanabileceğinden hareketle, iş sağlığı ve 
güvenliği çalışmalarının içine, iş veren, işçi hekim, teknik ve idari elemanların katılımı sağlanmaktadır. 

Tüm değerlendirmelerin mevzuatlara uygunluğu için gerekli çalışmalar yapılmakta olup, özdenetim ilkesi çerçevesinde 
denetlenmektedir. 

Mevzuat çerçevesinde bildirimler yapılmakta, kayıtlar tutulmakta ve istatistikler düzenlenmektedir. Çalışma çerçevesinde ki hızlı 
değişim ve yenilikler sorun olmaktan çıkarılıp, çözüm yollarının araştırılıp uygulanarak sürekli gelişim içinde olunması 
amaçlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana tamamlayıcısı olan eğitim çalışmaları gerçekleştirilmektedir.  

“Çevre Koruma” nın temel esas alındığı çevre politikamızda; atık ve firelerin azaltılması, çevre koruma özellikle temiz hava, 
gürültü kirliliği, su kirliliği, atıkların bertarafı, radyasyondan korunma ve toprağın kirlenmesi konularında çevreye zararın ve 
etkinin önlenmesi için yapılan çalışmalar ve önlemler bütünüdür. Ayrıca tüm ürünler, hammaddeler çevreye olumsuz etkisi en az 
olacak şekilde seçilip kullanılmaktadır. 

Çevre koruma tüm çalışanlarımızın görevidir. Çalışanlarımızın çevre bilincinin oluşturulması ve desteklenmesi yönetimin sürekli 
sorumluluğudur. Çevre ile ilgili mevzuat kesinlikle dikkate alınmakla birlikte, yasal zorunluluk olmaksızın bile çevre kirliliği ile ilgili 
tüm önlemler alınmaktadır. 

Yasaların talep etmediği, insan ve malzemenin zarar görme riskinin olmadığı durumlarda dahi, sadece ekolojik zararın azaltılması 
yok edilmesi için alınan tüm önlemler çevre korumanın ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir. Tüm bu çalışanların 
yürütülmesi için kalifiye personel istihdamı gerçekleştirilmektedir. 

 

ÇEVRE ŞİKAYET PROSEDÜRÜ 

1.KAPSAM 

Bu prosedürün amacı Fella Tekstil müşterilerden veya diğer kişilerden gelen çevresel şikayetlerin değerlendirilmesi, incelenmesi 
ve sonuçlandırılması için bir yöntem oluşturmaktır. Bu prosedür, müşterilerden veya diğer kişilerden çevreyle ilgili gelen; her 
türlü istek, şikâyet ve itirazların değerlendirilmesini kapsar. 

2. TANIMLAR 

Şikâyet: Herhangi bir kişi veya kuruluşun, Fella Tekstil'in yaptığı üretim, tedarik, nakliye vs. faaliyetlerin çevreye olan olumsuz 
etkileriyle ilgili herhangi bir konuya ilişkin yapılan sözlü ve yazılı olumsuz başvurulardır. 

3. UYGULAMA 

3.1 Fella Tekstil'e ulaşan tüm istek ve şikayetler Yönetim TEMSİLCİSİ tarafından alınır. Bunun için Müşteri istek, şikâyet ve itirazlar 
yazılı olarak alınır. Eğer başvurular sözlü olarak yapılmış ise Çevre Şikâyet Formu adı altında bir form Yönetim TEMSİLCİSİ 
tarafından doldurulur ve sözlü alındığı kaydedilir. Alınan tüm istek, şikâyet veya itirazlar Yönetim TEMSİLCİSİ tarafından Müşteri 
Şikayetleri Listesi'ne işlenir. 
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3.2. Şikâyet ile ilgili sorumlular şikâyetin çözümü aşamasında görevlendirilmez. Şirket dışarısından yapılacak şikayetler 
aleyna@fellatekstil.com adresine yapılabilir. 

3.3. Başlatılan Düzeltici ve/veya Önleyici faaliyetler hakkında idari İşler Sorumlusu ilgili teknik araştırmalar başlatır. 

3.4. Sonuçlandırılan Düzeltici ve/veya Önleyici Faaliyetler Genel Müdür’e sunulur. Genel Müdür yapılan çalışmaları ve sonuçları 
ilgili taraflara yazılı olarak bildirir. Yapılan bildirimden bir ay sonrasında ilgili taraftan hiçbir cevap gelmemesi durumunda 
Yönetim TEMSİLCİSİ tarafından sonucun tatmin edici bulunup bulunmadığının doğrulanması yapılır. Düzeltici ve/veya Önleyici 
Faaliyet sonucu, kişi/firma tarafından kabul edilirse şikâyet kapatılır. Şikâyet ile ilgili yapılan faaliyetlerin sonucunu kişi/firma 
kabul etmez ise şikâyet bundan sonraki aşamalarda itiraz olarak değerlendirilir. 

3.5. Fella Tekstil'e ulaşan tüm şikayetler ve itirazlar son derece gizli olup, hiçbir durumda üçüncü taraflara bilgi verilmez. 

4. ÇEVRE ŞİKÂYET SORUMLUSU 

4.1. Fella Tekstil'e Çevre Şikâyet Sorumlusu olarak; İnsan Kaynakları Sorumlusu Aleyna Cıkıt yetkilendirilmiştir. 

 

ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ 
1.0 AMAÇ 

Bu planın amacı, Fella Tekstil fabrikasında oluşan atıkların üretiminden uzaklaştırmasına kadar olan taşınması, 

depolanması ve imhasına yönelik usulleri açıklamaktır. 
 

2.0 KAPSAM 

Bu plan, Fella Tekstil fabrikasında oluşan tam katı atık ve tehlikeli atıkların taşınması depolanması ve uzaklaştırılmasını 

kapsar. 

3.0 DÖKÜMANLAR 

2872 sayılı Çevre Kanunu 

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 

4.0 TANIMLAR 

Evsel Katı Atık: Ünitelerden kaynaklanan, başta mutfak, bahçe ve idari birimlerden kaynaklanan atıklar olmak üzere 

kontamine olmamış atıklar. 

Tıbbi Atık: Ünitelerden kaynaklanan, enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklar. 

Kesici-Delici Atik: Şırınga, enjektör ve diğer tam deri altı girişim iğneleri, lanset, bisturi, bıçak, serum seti iğnesi, cerrahi sütun 
iğneleri, ampul, lam-lamel, kırılmış cam tüp ve petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar, 

Konteyner:  Paslanmaz metal, plastik veya benzeri  malzemeden yapılmış tekerlekli, kapaklı, kapakları kitlenir en az 0.8 

m3 hacminde geçici depolama birimi. 

Tehlikeli Atik: Yanıcı, aşındırıcı, reaktif yada toksik özelliklerinden bir veya bir kaçını gösteren atıklar. 

Atık Taşıma Formu: Üretici ve taşıyıcı tarafından ortak doldurulacak, üretim noktasından atık bertaraf tesisine kadar kayıt 

ve beyanları içeren formlar. 

Ambalaj: Hammaddeden, işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması 

aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunumu için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış geri 

dönüşümsüz olanlar da dahil tüm ürünler. 

Ambalaj Atığı: Ambalaj ya da ambalaj malzemesi üretimi ya da herhangi bir üretim sırasında ortaya çıkan üretim artıkları 

hariç olmak üzere, ürünlerin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında, ürünün sunumu için kullanılan ve 

ürünün kullanılmasından sonra oluşan, kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dahil satış, dış ve nakliye 

ambalaj atığı. 

Bitkisel Atık Yağ: Rafine sanayiden çıkan tank dibi tortuları, yağlı toprakları, kullanılmış kızartmalık yağları, çeşitli tesislerin 

yağ tutucularından çıkan yağları ve kullanım süresi geçmiş olan bitkisel yağlar. 

Atık Yağları  Kullanılmıs  Taşıt Yağları: (benzinli motor, dizel motor, şanziman ve diferansiyel, transmisyon, iki zamanlı 

motor, hidrolik fren, antifiriz, gres ve diğer özel taşıt yağlar); endüstriyel yağları (hidrolik sistem, türbin ve kompresör,  

kızak, sirkülasyon, metal kesme ve işleme, metal çekme, tekstil, “sır işlem, ısı transfer, izolasyon ve koruyucu, pas ve 

korozyon, izolasyon, trafo, kalıp, buhar silindir, pnömatik sistem koruyucu, gıda ve ilaç endüstrisi, genel  amaçlı” kağıt 

makinesi,  yatak ve diğer özel endüstriyel yağları ve endüstriyel  gresleri) ve  özel  müstahzarları (kalınlaştırıcı,koruyucu, 

temizleyici  ve benzeri kontamine olmuş yağ ürünleri. 
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I.Kategori  Atık  Yağ:  Yeniden  işlenmesine  müsade edilen ve  rejenerasyon  ye raflnasyon yolu ile geri kazanım uygun 

atık yağlar ile Bakanlıktan lisans almış tesislerde ilave yakıt olarak kullanılarak geri kazanılan atık yağlar. 

II.Kategori  Atık Yağ:  Bakanlıktan  lisans almış tesislerde ilave yakıt olarak kullanılarak geri kazanılabilen atık yağlar. 

III.Kategori Atık Yağ: Ek-l'de verilen, rafinasyona uygun olmayan, ilave yakıt olarak kullanılması, 

İnsan ve çevre sağlığı açısından risk yaratan ve lisanslı tehlikeli atık bertaraf tesislerinde zararsız hale getirilmesi gereken 

atık yağlar. 

Aşındırıcı: pH'i 2 ve daha küçük yada 12,5 yada daha büyük olan sıvılar Yanıcı: Yanma noktası 60 

C'den daha düşük olan 

Reaktif: Normal şartlarda durağan olan ancak su ile temas ettiğinde reaksiyona giren atıklar. 

5.0 SORUMLULUKLAR 

Sosyal Uygunluk / Çevre Yönetim TEMSİLCİSİ 

Sosyal Uygunluk/Çevre Yönetim TEMSİLCİSİ bu planın tüm öğelerinin idaresi ve tüm atıkların yönetilmesinden 

sorumludur. 

Çalışanlar 

Çalışanlar, tüm atıkların düzgün bir şekilde toplanması ve çalışma alanlarının temiz ve düzenli olmasından sorumludur. 

 

6.0  TEHLİKELİ ATIKLAR 

6.1Atıkların Tanımlanması ve Belirlenmesi 

Atıklar, Tehlikeli Atıkların Kontrolü  Yönetmeliğince   aşağıdaki   kriterlere   üründen ayrılmıştır.  

a)Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, 

b)Standart dışı ürünler, 

c)Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, 

d)Dökülmüş, niteliği bozulmuş yada yanlış kullanıma maruz kalmış olan maddeler 

e)Aktiviteler sonucu kontamine olmuş yada kirlenmiş maddeler (örnek: temizleme 

işlemi atıkları, ambalaj malzemeleri, konteynırlar ve benzeri), 

f)Kullanılmayan kısımlar örnek: atık piller ye katalizörter ve benzeri), 

g)Yararlı performans gösteremeyen maddeler (örnek: kontamine olmuş asitler, 

kontamine olmuş çözücüler, bitmis yumusatma tuzları ve benzeri), 

h)Endüstriyel proses kalıntıları (örnek: cürüflar, dip tortusu ve benzeri), 

i)Kirliliğin önlenmesi süreçlerinden kaynaklanan kalmalar (örnek: yıkama çamurları, 

filtre tozlan, kullanılmış filtreler ve benzeri), 

J)Makine/Yüzey işlemleri kalıntıları (örnek: tema atıkları frezleme tortulan ve benzeri), 

k)Hammadde çıkartması ve işlenmesinden kaynaklanan kalıntılar(örnek: madencilik 

atıkları ve benzeri), 

l)Saflığı bozulmuş materyaller (örnek; PCB*lerde kontamine olmuş yağlar, ve benzeri), 

m)Yasa ile kullanımı yasaklanmış olan ürün, madde ve materyaller, 

n)Sahibi tarafından artık kullanılmayan ürünler 

Atıkların imhası yada geri dönüşümünden önce atıklar, imha eden firma yada Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından analizi 

yapılarak içeriği ve karakteristiği belirlenir. 

Atıklar Tehlikeli Atıkları Kontrolü Yönetmeliği EK-5 listesine  göre atıkların  sınıfları belirlenir ve EK-2 listesi A paragrafına 

göre bertaraf yöntemi ve B listesine göre de geri kazanım yöntemi belirlenir. 

6.2 Atıkların Depolanması 

Tehlikeli atıklar,  fabrikanın  arka kısmında bulunan atık deposunda depolanır. Tam tehlikeli atıklar, uygun ve onaylı 

konteynırlarda (bfg-bag, plastik varil, metal varil vb. gibi) depolanırlar. Depolama esnasında uyumsuz atıkların yan yana 

gelmemesine dikkat edilir. 

Tehlikeli atık deposu önünde 50 kg.'lik kuru kimyasallı yangın söndürücü bulunur. Bu yangın söndürücüler periyodik 

olarak firma tarafından kontrol edilir. 

Atık deposu, haftalık olarak BSCI Yönetim TEMSILCİSİ tarafından kontrol edilir. Kontrol sırasında herhangi bir sızıntı olup 

olmadığı, kapısının kilitli olduğu, konteynırların kapalı ve etiketli olduğu, gibi konuları kontrol eder. 
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6.3 Ulusal Atık Taşıma Formu yada Uluslararası Atık Taşıma Formu'nun Kullanımı 

Formları ilgili atıklar fabrika sahasını terk etmeden önce BSCI Yönetim TEMSİLCİSİ tarafından doldurulup imzalanılır. 

Taşıyıcıya da imzalatılan formun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne  iletilecek olan kopyası alıkonulur. Diğer kopyalar, 

atıklar ile birlikte bertaraf 

tesisine kadar giderler. Atık bertarafçısı tarafından İmzalanan Form, Fella Tekstil'e geri gönderilir. 

Atiklarının fabrikayı terk etmesinin ardından, İlgili form nüshası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilir. 

6.4 Tehlikeli Atıkların Taşınması 

Tehlikeli atıklar, sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilmiş firmalara tarafından yapılır.Taşıyıcı Asma, 

Fella Tekstil tarafından ayarlanabileceği gibi, atık bertarafının  göndereceği firma araçları da olabilir. Ancak her taşıma 

işinden önce, firmaya ait "Tehlikeli Atık Taşıma lisansı", "Araca Ait Taşıma Lisansı" ve şoföre alt eğitim sertifikası istenir. 

Bertarafçı firma= gönderdiği firma= sertifika eksik ise taşımaya izin verilmez. 

6.5 Tehlikeli Atık Sızıntıları 

Tehlikeli atık sızıntısı durumunda, Fella Tekstil Sızıntı önleme ve Müdahale Talimatının gereklilikleri uygulanır. 

6.6 Raporlamalar 

6.6.1 Atık Beyan Formu 

Atık beyan formu, her yılın Şubat ayı sonuna kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfası üzerinden "Tehlikeli 

Atık Beyan Sistemi" üzerinden doldurulur. Formun bir  çıktısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilir. Bu form 

üzerinden, o yıl içerisinde üretilen atık dnsl, miktarları ve uzaklaştırma metotları gösterilir.  

6.6.2 Atık Yağ Beyan Formu 

Atık yağ beyanları tehlikeli atıkların beyanı ile birlikte yapılır. 

6.6.3 Atık Yönetim Planı 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde verilen formata göre , iic yılda bir hazırlanır  ve Çevre İl Müdürlüğüne 

gönderilir. 

6.7 Eğitim 

Tehlikeli atıklar ile ilgili olan çalısanlar, yıllık olarak tehlikeli atık eğitimi alırlar. 
 

7.0 TEHLİKELİ OLMAYAN ATIKLAR 

Bu bölüm, tehlikeli atık sınıfına girmeyen ve imha yada geri dönüşüm için fabrika dışına gönderilen atıkları kapsar. 
 

7.1 Tıbbi Atıklar 

Tıbbi atıklar revirde, kırmızı renkli tıbbi atık kovasında toplanır. Bu kova dolduğunda, Belediyenin Tıbbi Atık toplama aracı 

çağırılarak bu atıkları alması sağlanır. 

7.2 Atık Piller 

Atık piller, fabrikanın çeşitli yerlerinde bulunan Atık Pil Toplama kutularında biriktirilir. Bu kutular dolduğunda, ilgili 

organizasyon aranır ve pilleri alması sağlanır. 

7.3 Atık Kağıtlar 

Ofis alanlarında ve fabrika sahasında değişik noktalarda atık kağıt kutuları yerlestirilmiştir.Tüm atık kağıtlar bu kutularda  

biriktirilir ve temizlik  elemanları tarafından atık kağıt-karton konteynırına boşaltılır. Bu konteynır dolduğu zaman geri 

kazanım firması idari şef tarafından aranır ve fabrikaya gelip bu kağıtların alınması sağlanır. 

7.4   Atık Kartonlar 

Atık kartonlar, fabrika sahası içinde atık karton kutularında biriktirilecek ve fabrika dışında bulunan büyük atık kağıt-teflon 

konteynerında biriktirilir. Bu konteynır dolduğu zaman, geri kazanım firması idari şef tarafından aranır ve fabrikaya gelip 

bu kartonların alınması sağlanır, 

7.5 Hurda ve Fire Metaller 

Tüm hurda ve atık metaller fabrika içerisinde ki ilgin konteynırlarda biriktirilir. Burada dolan konteynırlar, Hurda 

Prosedürüne göre fabrika arkasında bulunan ilgili büyük konteynırlara aktarılır. 

Bu konteynırlar da dolduğunda İdari İşler sorumlusu geri kazanım firmasını arayarak bunların alınmasını sağlar.  
 

8.0 KAYITLAR 

Tehlikeli ye tehlikesiz atık ile ilgili tam kayıtlar İdari BSCI Yönetim TEMSILCİSİ tarafından tutulur.
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KAZA DURUM PROSEDÜRÜ 

1.AMAÇ  

Firmamız faaliyetlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre yönetim sistemi kapsamında tespit edilen uygunsuzluk, olay ve meydana 
gelen iş kazaları ve çevre kazalarının raporlanmasını, kök sebeplerin araştırılması ve analizi, tekrar yaşanmamasını teminden  
gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. Bu prosedür tüm çalışanları kapsar.  

2. KAPSAM  

FELLA TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  sahasında can, mal ve ekipman kayıplarına neden olabilecek veya iş aksamalarına sebebiyet 
verebilecek tüm olay ve faaliyetleri kapsar. 

 3.SORUMLULAR 

 Tüm FELLA TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ Personeli  

4.TANIMLAR 

Uygunsuzluk: Doğrudan yada dolaylı olarak yaralanma, hastalık, malın zarar görmesi, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların 
birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek yönetim sistemi performansından, kanunlardan, işlemlerden, uygulamalardan ve 
çalışma standartlarından veya benzerlerinden herhangi bir sapma  

Olay: Kazaya sebep olan veya sebep olabilecek potansiyele sahip oluşum  

Kaza: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay SSK: Sosyal Sigortalar Kurumu 

 5. UYGULAMA  

Firma faaliyetlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hazırlanmış yönetmelik ve kanunlar çerçevesinde yapılan periyodik gözlemler, 
performans ölçüm ve izlemesi, iç denetimler ve ilgili taraflardan gelebilecek bilgiler doğrultusunda tespit edilen uygunsuzluk, 
riayetsizlik olay, meydana gelen iş kazaları neticesinde sırasıyla aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.  

• Anında müdahale • Raporlama • Araştırma • Düzeltici ve önleyici faaliyetler • Takip Prosedür 5.1.Anında Müdahale  

Tespit edilen uygunsuzluk, riayetsizlik ve/veya olay, öncelikle birim sorumlusuna bildirilir. Birim sorumlusu muhtemel bir iş kazasını 
önlemek amacıyla iş yeri hekimi ve 24 saat görevde olan diğer sağlık personeline durumla ilgili bilgi verir. Gereken acil müdahale 
durumlarında ilk yardım eğitimine katılarak resmi sertifika almış kişiler tarafından ambulans gelinceye kadar müdahale edilir. 

 5.1 Raporlama 

 Tespit edilen İş Sağlığı ve Güvenliği uygunsuzlukları ve riayetsizlikleri sonucunda durumu tespit eden personel İş Kazası Rapor 
Tutanağı formu doldurur ve birim sorumlusuna durumu bildirir. Öncelikle birim sorumlusu tarafından değerlendirilir. Tehlike rutin 
işlemlerle giderilebilecek bir sorunsa birim sorumlusu yapılacak faaliyete karar verir. Uygunsuzluk diğer prosesleri ilgilendiriyorsa 
diğer sorumluları ve hepsi veya birkaçının katılımıyla, gerektiği durumlarda iş güvenliği uzmanının ve iş yeri hekimi katılımıyla 
değerlendirme yapılır ve yapılacak faaliyet belirlenir. Daha sonra da ISG kurul toplantılarında bu durumlar değerlendirilir. İş Sağlığı 
ve Güvenliği Uzmanları risk değerlendirme raporlarının oluşturulmasından ve kayıtların tutulmasından sorumludur. Tespit edilen 
olay, iş kazalarının ve çevre kazalarının hemen sonrasında Olay Yeri Tutanağı Formu İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tarafından 
doldurulur. İş kazası geçiren personel durumu en kısa sürede ilk yardım muamelesi için revire ya da mevcut ilk yardım 
sorumlusuna, takibinde ilgili yöneticiye bildirilir. Tıbbı müdahalenin gerektiği durumlarda kaza geçiren personel en kısa sürede 
durumun aciliyetine göre varsa şirket araçlarından biri ya da ambulans ile en yakın hastaneye ulaştırılır. Bölüm sorumlusu iş kazası 
geçiren personelimize ait vizite kağıdını doldurur ve çok acil durumlarda hastanın ardından vizite kağıdını hastaneye ulaştırır. 
Normal mesai saatleri dışında gerçekleşen acil iş kazaları için personel vizite kağıdı almaksızın hastaneye gidebilir, vizite kağıdı 
takip eden iş günü ilgili hastaneye ulaştırılır. İş Kazası sonrası kazanın oluş şekli ve diğer bilgileri içeren İş Kazası Rapor Tutanağına 
işlenir, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tarafından doldurulur. İlgili kaydın birer kopyasını işyeri hekimine gönderilir. Bu formlar İş 
Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tarafından toplantılarında değerlendirilir. Kazanın oluş şekline göre; durumun 24 saat içinde Emniyet’e, 
48 saat içinde Vizite Kağıdını SSK’nın ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderir. Ayrıca yine aynı süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilmek üzere “İş Yeri Kaza Bildirim Formu “hazırlanır. İş kazasına maruz kalan kişiden 
veya iş yerindeki herhangi bir kusurdan kaynaklanan hataların tespitinden sonra gerekli düzeltici ve önleyici faaliyet kararları 
alınarak olası iş kazalarının önüne geçilmeye çalışılır. Kazaya ramak kaldı durumlarının tespit edilmesi durumunda durumu tespit 
eden personel kazaya ramak İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanına bildirilir. Uygunsuzluk, olay, kaza ve kazaya ramak kaldı sonrasında 
durumun özelliğine göre İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı , birim sorumluları ve şirket müdürü kontrolünde yazılı düzeltici önleyici 
faaliyet talebinde bulunabilir. Meslek hastalıklarının bildirilmesi ile ilgili işlemler göre İş yeri hekimi tarafından yürütülür ve İş 
Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sorumlusu bilgilendirilir. 

 5.2 Araştırma 

 Tespit edilen uygunsuzluk, olay ve meydana gelen iş kazalarının kök sebeplerinin incelenmesi, gerekli düzeltici ve önleyici 
faaliyetlerin tespit edilmesi ve daha detaylı rapor hazırlanabilmesi amacıyla yerinde araştırma yapılır. Raporlanan uygunsuzluk ve 
olayların araştırılmasına gerek olup olmadığına ilgili Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tarafından karar verilir. 
Araştırmada, uygunsuzluk ve/veya olay ayrıntılı olarak incelenir ve önerilen düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesi ve 
etkinliği değerlendirilir. Kaza nedenleri araştırılırken şu nedenler göz önünde bulundurulur.  
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KİŞİYE BAĞLI NEDENLER 

KİŞİYE BAĞLI OLMAYAN NEDENLER 

YAPTIĞI İŞİ BİLMEME 

İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ BİLMEME 

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA GÖRME BOZUKLUĞU 

UYGUN OLMAYAN KORUYUCU KULLANMA  

TEHLİKELİ HIZLA ÇALIŞMA  

TEHLİKELİ ALET KULLANMA 

MORAL BOZUKLUĞU/KORKU/DALGINLIK YORGUNLUK/UYKUSUZLUK  

GÖREVİ DIŞINDA İŞ YAPMA  

DİSİPLİNSİZ ÇALIŞMA, CİDDİYE ALMAMA  

MAKİNE KORUYUCUSU YOK 

MAKİNE KORUYUCUSU YANLIŞ 

KAYGAN ZEMİN/PÜRÜZLÜ ZEMİN  

DÜZENSİZ İŞ YERİ 

BOZUK HAVALANDIRMA  

YETERSİZ AYDINLATMA 

BAKIMSIZ/BOZUK MAKİNE VS.  

MAKİNEYE UYUMSUZLUK  

AŞIRI GÜRÜLTÜ  

YANGIN  

ELEKTRİK ÇARPMASI 

 

 5.3 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler – Takip  

Uygunsuzluk, riayetsizlik olay ve kazaların sonucunda öngörülen düzeltici ve önleyici faaliyetler ve bunların takibi Düzeltici Faaliyet 
Prosedürü ve Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre yapılır. Düzeltici ve önleyici faaliyetleri takiben elde edilen sonuçlar, İSG Yönetim 
temsilcisi Risk Değerlendirme Prosedürüne ve Talimatına uygun olarak işleme alınır ve sisteme aktarılır. 

 6.REFERANSLAR  

Risk Değerlendirme Raporu Düzeltici – Önleyici faaliyet formu İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İş Güvenliği Uzmanı Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Kanunu SSK 
Kanunu  

7. KAYITLAR  

• Olay yeri tutanağı formu • İş Kazası Tespit Formu • Meslek hastalığı formu • Vizite Kâğıdı 
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ÜRETİM PROSESİ 
 

Kumaş Üretim Öncesi Hazırlıklar:  
Siparişin alınmasından başlayıp, seri üretime geçilmesine kadar devam eden süreçtir.  
 
Sipariş Detaylarının Belirlenmesi: Müşteri temsilcisi, yazılı olarak gelen sipariş ile ilgili tüm özellikleri, üretim sırasında anlaşılması 
için, çizimin de bulunduğu firma içi sipariş takip formuna işler ve bu formu gerekli diğer formlarla beraber üretilecek malın bir 
numunesiyle birlikte ilgili bölümlere iletir.  
Kumaş İhtiyacı Tespiti: Planlama, siparişi karşılayacak kumaş ihtiyacını tespit eder.  
Aksesuar ve Ambalaj Malzemesi Tespiti: Planlama, gerekli aksesuar ve ambalaj malzemesi miktarını tespit eder.  
Termin Belirleme Toplantısı: İlgili müdürler bir araya gelerek siparişin teslim gününden geriye doğru, iş akışı sırasına 
göre termin belirlerler. Aynı zamanda fabrika dışında yaptırılacak çalışmaların yerlerine de karar verirler.  
Kota İşlemleri: İthalat ve ihracat şefliği, malın yeşil belgesini (EID) hazırlar ve bunu alıcıya gönderir. Kota işlemleri yürütülür. 
Üretim Kalıplarının Hazırlanması: Teknik model şefine bağlı olan bilgisayar sistem operatörleri, kumaşın en verimli şekilde 
değerlendirilmesi için üretim kesim kalıpları oluştururlar. 
 
ASIL ÜRETİM AŞAMALARI  
Seri üretime geçilmesiyle başlayıp, iş temizleme ve ön kalite kontrol işlemlerine kadar süren süreçtir.  
1- Kumaş Temini: Tespit edilen miktarlara göre mümkünse, kumaş mevcut stoklardan karşılanır. Bu gerçekleşmiyorsa, iplikten 
dokuma ya da ham veya mamul kumaş alma yoluna gidilir.  
2- Ham Kumaş Kontrolü: Dokumadan gelen ham kumaşın ışıklı makinelerde kalite kontrolü yapılır. Kabul edilebilir değerlerin 
üstünde hatalı bulunan kumaşlar ilgili firmaya iade edilir.  
3- Kalıp Çıkartılması: Kumaş kalite kontrollerden olumlu olarak geçtiyse, kalıphanede müşterilerin ölçüsünde kalıp çıkarılır. Ütü testi 
yapılır.  
4- Kesim: Kesimhaneye gönderilen kalıplarla kesim işlemi gerçekleştirilir. Malların bu aşamadan sonraki sayısal takibi için, adet takip 
formu doldurulur.  
5- Metolama: Kesilen parçaların tek tek metolama işlemi yapılır.  
6- Tasnif İşlemi: Kesimden gelen parçalar tasnif kısmına girer. Burada öncelikle, kesilen parçaların ölçüm ve simetri kontrolleri yapılır. 
Renk, delik, leke vb kontrolleri yapılır. Hatalı işler işaretlenir ve kaydedilir. Gerekli olanlar baskı veya nakış gönderilir.  
7- Fason Dikimi: İş hazırlama sorumlusu, kalıphaneden üretim numunesini, teknik föyünü, çizim ve işaret kalıplarını, aksesuar 
deposundan aksesuarları, kesimhaneden dikime hazırlanmış işleri, daha önceden üretim müdürlüğü tarafından yeterliliği kontrol 
edilmiş atölyelere irsaliye ve sözleşme ile birlikte sevk edilmesini sağlar. Atölyeden ön numuneler istenir. Fason takip şefi ve teknik 
model şefi tarafından yapılan numuneler kontrol edilir. Yapılan numuneleri onaylar ya da kabul edilene kadar gerekli değişikl ikleri 
yaptırırlar. Üretim devam izni verilir. Üretim sırasında fason takip bölümünün kalite kontrol elemanları sürekli olarak fason 
atölyelerini kontrol ederler. Konfeksiyon üretim montaj ara kontrolünü yaparak ileride oluşabilecek üretim hata ve eksiklerin i 
önceden tespit edip önlerler. Konfeksiyon üretimi bitmiş olan ürünlerin son kalite kontrollerini yaparak kalite güvence onayı verir. 
Anlaşma gereği dikilen mal belirli partilerde fabrikaya geri çekilir, sayılıp irsaliye ile içeri alınır. Bu mallar ön kalite kontrolde, yüzde 
yüz işçilik, kumaş, renk, etiket, leke, ölçüm, iplik ve meto kontrolüne tabi tutulur. Ayrıca çalışılan tüm atölyeler sürekli izlenir.  
8- Konfeksiyon Kısmında Dikim: İş hazırlama sorumlusu fasondaki gibi işle ilgili her şeyi hazırlayıp konfeksiyon kısmına teslim eder. 
Dikim öncesi hazırlık işlemleri yapılır. (Tela fikse, ütü kıvırma, işaretleme, çizim ve ön montaj gibi). Dikim bant şefliği sürekli olarak iş 
akışını takip eder, hataları önleyici tedbirler alır ve buna rağmen oluşan hataları anında ortaya çıkarıp giderirler. Tamiri mümkün 
olmayan işlerin kaydı tutulur. Sonuçların günlük dökümleri yapılır. Konfeksiyon kısmından bitmiş ürünler ön kalite kontrol 
departmanına sevk edilir.  
 
ÜRETİM SONRASI SON İŞLEMLER ve SEVKİYAT  
Ön kontrol işlemleri ile başlayıp, malların sevk edilmesiyle sona eren süreçtir.  
1- Ön Kontrol: Tüm mallar % 100 ön kalite kontrolüne tabi tutulur. Burada malın sevk edilebilir olup olmadığına karar verilir ve kabul 
edilemez kusurlar varsa, bu kusurların giderilmesi için ilgili bölüm müdürüne, kısım şefine haber verilir.  
2- İlik, Düğme: Dikilmiş olan malların eğer varsa ilikleri açılır ve düğmeleri dikilir.  
3- İş Temizleme: İş temizleme kısmında iplik fazlalıkları ve metolar temizlenir. Malların sayısal durumları kaydedilir.  
4- Son Ütü: Kontrolden geçen malların son ütüleri yapılır.  
5- Son Kalite Kontrol: Kalite kontrol bölümüne bağlı son kalite kontrolcüler, müşteri gözü ile kalite kontrolü yaparlar. Kabul edilemez 
hatalar ile karşılaşılması durumunda, hatanın giderilmesi için ilgili kısım şefini anında haberdar ederler.  
6- Poşetleme: Ekstra etiketler ve ambalajlama detayları doğrultusunda mallar poşetlenir.  
7- Kolileme: Kolilerde istenen asortiler sağlanır ve kapatılıp koli üstü adres tanıtım bildirim etiketi yapıştırılır ve ürünlerin sevkiyatı 
yapılır.  

 

 

http://tekstilsayfasi.blogspot.com/2017/05/kumas-nedir-kisaca-tanimi.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2019/01/termin-ne-demek.html
http://tekstilsayfasi.blogspot.com/2017/05/kumas-nedir-kisaca-tanimi.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2013/01/genel-dokuma-bilgileri-ozet.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2017/01/elbisedeki-lekeler-nasil-cikartilir.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2021/02/fason-nedir-fason-uretim-ne-demek.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2010/11/konfeksiyon-ile-ilgili-teknik-terimler.html
http://tekstilsayfasi.blogspot.com/2017/05/kumas-nedir-kisaca-tanimi.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2020/10/jakron-nedir.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2018/05/tela-nedir.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2020/10/fiksaj-nedir.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2010/11/konfeksiyon-ile-ilgili-teknik-terimler.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2020/11/ilik-nedir-kumas-ilik-acma-nasil.html
https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2020/12/asorti-ne-demek-asorti-renk-urun-nedir.html
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 İŞLEM AKIŞ ŞEMASI 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAMMADDE  

HAMMADDE 

DEPOSU 

MODELHANE 

MODEL 

PLANLAMA 

SİPARİŞ 

NUMARALAMA,EŞLEME 

        KESİM  

DİKİM 

KONTROL VE 

AMBALAJ 
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PASTAL SERME

 

GRAFİK HAZIRLAMA
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Firmamız kuralları gereği BSCI davranış kurallarını kabul etmekte 
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FİRMA BİLGİLERİ 

Firma Unvanı FELLA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

Adresi Beysan San. Sitesi Fuar Cd. No.17 Beylikdüzü/İSTANBUL 

Telefon 0212 876 80 90 

Faks 0212 876 80 99 

e-mail info@fellatekstil.com 

İşveren Hüseyin KAYA 

Faaliyet Alanı 

14.13.04 - Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), 
vb. kumaştan olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, 

anorak, yağmurluk, gece kıyafetleri vb.) (iş giysileri ve terzilerin faaliyetleri 

hariç) 

Tehlike Sınıfı Az Tehlikeli 
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I-GENEL  HÜKÜMLER 

 
1-AMAÇ 
Bu iç yönerge, işyerinde çalışan orta ve ara kademe yöneticiler, işçiler ve stajyerler ile kendi nam ve hesabına iş yapan tüm personele;  
 
a. Doğacak tehlikeler karşısında alınması gereken tedbirleri,  
b. Doğru ve emniyetli çalışma şeklini,  
c. Tehlikeli ve yanlış davranışlardan kaçınmayı, 
 
Öğretmek suretiyle iş güvenliği bilinci oluşturmak, böylece iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, ayrıca çalışma koşulları ve 
yükümlülükler ile ilgili genel ilkeleri düzenleyerek bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

 
2- KAPSAM 
Bu iç yönerge iş akdinin devamı niteliğindedir. Bu iç yönergenin uygulanmasından işyerinde çalışan orta ve ara kademe yöneticiler, 
işçiler ve stajyerler ile kendi nam ve hesabına çalışanlar da dahil bütün personel sorumludur.  

3-DAYANAK: 
Bu yönerge,  18.01.2013  tarihli 28532 sayılı resmi gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları  Hakkında Yönetmeliğin 
8.maddesinin (a) bendine göre düzenlenmiştir. 
 
3-İÇ YÖNERGEDE  GEÇEN  TERİMLER 
Bu iç yönergede geçen; 

a) Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi, 

b) Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, 
tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,   

c) Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, 
ilkyardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi,  

ç) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı 
belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı, 

d) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen 
ya da bedenen özre uğratan olayı, 

e) İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, 

f) İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin 
işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile 
dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler 
ve araçları da içeren organizasyonu, 

g) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine 
sahip hekimi, 

ğ) Kurul: İş sağlığı ve güvenliği kurulunu, 

h) Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı, 

ı) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,   

i) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme 
potansiyelini, 
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j) Diğer Sağlık Personeli: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, 
iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık 
memurunu, 

k) İşveren Vekili: İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kişiyi,  
ifade eder. 
 

II-İŞE  ALINMA 

 
4-PERSONEL  SEÇİMİ  VE  İŞE  ALINMA 
İşe alınma, işe alınacak kişinin görülecek işin özelliklerine en üst düzeyde uyabilmesine bağlıdır. Şirkete iş başvurusunda bulunan 

adayın öncelikle iş başvuru formunu doğru doldurulması esastır. Bu formun doldurulması işe kabul anlamını taşımaz.  

Mali ve İdari İşler, adayın başvuru formunda belirtilen eski işyerlerinden ve uygun gördüğü diğer kaynaklardan gizli tutulmak kaydıyla 

bilgi isteyebilir. Ayrıca aday ile ilgili yöneticiler arasında mülakatlar yapabilirler.  

İşe alınan personel işe başlamadan en geç bir gün önce Sosyal Sigortalar Kurumuna giriş işlemleri Mali ve İdari İşler bölümü 

tarafından yapılır. İşe başlayacak personel aşağıda yazılı belgeleri işe fiili başlamadan önce tamamlamakla yükümlüdür : 

  
Vesikalık Fotoğraf 

  
 Sağlık Raporu ( Kan, idrar, akciğer filmi, odyometre, sft, psikolojik test içermelidir ) 

  
İkametgah İl mühaberi 

  
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

  
Adli Sicil Kaydı 

  
Diploma veya Öğrenim Belgesi Fotokopisi 

  
Kan Grubu Kartı 

  
T.C. Kimlik/ Vergi Sicil No  ( Kimliğinde Kimlik Numarası Bulunmayanlar için ) 

  
İş Başvuru Formu 

  
Eğitim belgeleri ve sertifikaları  

  
İhtisas Gerektiren İşlere Ait Sertifika Fotokopisi (Mesleki Eğitim Belgesi, Ustalık Belgesi, Bilgisayar Program Sertifika vb.)  

  
Evli Personelin Evlilik Cüzdanı Fotokopisi (Eş ve varsa çocukların nüfus cüzdanı fotokopileri) 

  
Askerlik Yapan Personelin Terhis Belgesi Fotokopisi veya Askerlik Durumu ile İlgili Belgeler 

  
Varsa Daha Önceki İşyerinden Alınan Bonservis 

  
Özürlü İşçi ise Sakatlık Raporu Aslı veya Fotokopisi 

  
İşin niteliğinden kaynaklanan diğer evraklar…. 
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İşe giriş ancak bu belgeler geldiğinde kesinleşir. İşe başlayan personel ikametgah senedindeki adresi değiştiği takdirde yeni adresini 

derhal şirkete bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmadığı durumlarda tebligat adresi, ikametgah senedindeki adres olarak 

kabul edilir.  

Fiilen işe başlama tarihi, personel ve şirket tarafından da imzalanan iş sözleşme tarihidir. 

III-ÇALIŞMA  KOŞULLARI 

5-Çalışma Süreleri 

a) İşyerinde vardiyalı çalışma sistemi uygulanmamaktadır. Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi 

kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Bu çalışma süresi genel olarak 

haftada 5 gün ve günde ortalama 9 saatte tamamlanır. 

b) İşyerindeki çalışmalarda personele 12:00 - 13:50 saatleri arasında 60 dakika bölümlere bildirilen mola saatlerinde yemek 

dinlenmesi verilir. Ayrıca personelimize saat 09:00 – 09:45'de 15 dakika ve 16:00 – 16:30’da 15 dakika olmak üzere bölümlere 

bildirilen mola saatlerinde çay molası verilir. İşveren işin gereğine göre bu ara dinlenmesini nöbetleşe olarak kullandırabilir. Yemek 

molası ve çay saati mesai saattinden sayılmaz. 

c) Görevlerin normal çalışma saatleri içinde yapılması esas olup, şirketin almış olduğu siparişlerin tamamlanması haftalık çalışma 

süresinde tamamlanamadığı durumlarda yöneticilerin kararı doğrultusunda fazla mesai yapılabilir ve fazla mesai ücreti maaşa 

eklenerek ödenir. 

6-Hafta Tatili ve Genel Tatiller 

Hafta tatili ve genel tatiller konusunda ilgili yasa hükümleri uygulanır. 

7-İzinler 

Personelin izin hakları konusunda ilgili güncel yasa hükümleri uygulanır. 

a) Yıllık Ücretli İzin 

Kıdemi 5 yıla kadar olan personel 14 iş günü, 

Kıdemi 5-15 yıl arası olan personel 20 iş günü, 

Kıdemi 15 yıldan fazla olan personel 26 iş günü, 

Cumartesi çalış günü olarak sayılır. 

Yıllık ücretli izin kullanır.   

50 yaş ve üstü için yıllık izni 20 günden az olamaz. 

Personel işyerinde bir tam yılını doldurduktan sonra yıllık izin hakkı kazanmış olur. Şirketin gerekli görmesi halinde personelin izin 

kullanacakları dönemler belirlenerek önceden personele bildirilir.  

b) Analık ve Emzirme İzni 

Analık ve emzirme izni konusunda ilgili güncel yasa hükümleri uygulanır. 

c) Sosyal İzinler 

Personelin evlenmesi halinde 7 iş günü, 

Eşinin doğum yapması halinde 10 iş günü, 

Eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşinin ölümü halinde 7 iş günü 
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İzin verilir. Bu izinler söz konusu olayın oluşunda derhal kullanılmalıdır. 

Personel ücretsiz izin talebini yöneticilere yazılı olarak bildirir. Ücretsiz izinlerin verilip verilmemesi o anki iş yoğunluğuna göre 

yöneticiler tarafından belirlenir. 

8-Hastalık Hali 

Şirket personeli, hastalık durumunda öncelikle şirket doktoru ve revirinden yararlanır. İstirahat durumlarında SGK. onaylı iş görmezlik 

belgesi alınması zorunludur.  

9-Görev ve Görev Yeri Değişikliği 

İş tariflerindeki tanımlama görevin çerçevesini değil, ana ilkelerini oluşturur. Esas görevin kapsamı, kişilerin bilgi, beceri, tecrübe, 

kapasite ve yaratıcılıklarını kullandıkları ölçüde genişleyecek ve zenginlik kazanacaktır. Yönetici bu esasları göz önüne alarak 

personelin görevini ve/veya görev yerini değiştirebilir. İşveren tarafından, görev yeri değişikliğinde çalışana yapacağı işle ilgili 

eğitimlerin verilmesi esastır. Personel işe girişte değişik görevlerde ve görev yerlerinde çalışabileceğini peşinen kabul etmiş sayılır. 

 

IV-ÜCRETLER  VE  SOSYAL  YARDIMLAR 

 
10-Ücretin Sistemi ve Kapsamı 

İşyerinde ücretler her ayın 5-25’i arasında çalışanların banka hesaplarına havale yolu ile ödenir. Personelin ücretine ek olarak hak 

etmiş olduğu fazla mesai ücreti de (olduğu takdirde) bankada bulunan hesap numaralarına havalesi yapılarak ödenir. 

11-İşyerine Geliş-Gidiş 

Personelin şirket tarafından belirlenen güzergahlara göre anlaşmalı servis araçları ile işyerine geliş-gidişleri en uygun şekilde sağlanır.  

12-İşin Sona Ermesi 

İş sözleşmesi İş Yasası hükümlerine göre şirket veya personel tarafından sona erdirilebilir.  

Personel işini yaparken genel ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, emirlere, yasalara ve toplumun genel kabul görmüş adet ve  

kurallarına aykırı davranışlarda bulunmamak, genel ahlak kurallarının ve kanunların yasakladığı tarzda kimseye parayla ölçülebilen 

menfaat temin etmemek veya parayla ölçülebilen vaatlerde bulunmamakla yükümlüdür. Aykırı davranan personelin iş sözleşmesi 

disiplinsiz davranış nedeni ile bildirimsiz ve tazminatsız feshedilir. 

V-İŞİN  SONA  ERMESİNDE  ÖNELLER  VE  TAZMİNATLAR 

13-İhbar Önelleri ve Tazminat 

4857 sayılı İş Yasasına göre: 

a) İhbar Önelleri 

İş sözleşmesinin İş Yasasının 15. ve 16. maddeleri uyarınca şirket tarafından feshedilmesi halinde aşağıdaki ihbar önelleri uygulanır:  

 Kıdemi 6 aydan az olanlar için 2 hafta 

 Kıdemi 6 aydan 1,5 yıla kadar olanlar için 4 hafta 

 Kıdemi 1,5 yıldan 3 yıla kadar olanlar için 6 hafta 

 Kıdemi 3 yıldan fazla olanlar için 8 hafta  
Önceden bildirimde bulunmak şarttır. 

b) İhbar Tazminatı 

Şirketin ihbar önellerini kullandırmadan da iş sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır. Bu durumda yukarıdaki sürelere göre hesaplanan 

ihbar tazminatı personele ödenir. 
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c) Kıdem Tazminatı 

4857 sayılı İş Yasasının geçici 6. maddesi hükümleri uygulanır. 

14-İşin Sona Ermesinde Devir ve Teslim 

Personel hizmet sözleşmesi sona erdiği zaman demirbaş talimatı esaslarına göre zimmetindekileri şirketin tayin ettiği ilgili kişiye veya 

birime geri vermekle sorumludur. 

Personelin şirkete olan borçları iş sözleşmesi sona erdiği zaman hak etmiş olduğu ücret ve tazminatlardan kesilir. Kalan kısım ödenir.  

15- İşverenin genel yükümlülüğü 

1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; 

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve 

gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için 

çalışmalar yapar. 

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.  

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. 

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. 

16-Çalışanların Yükümlülükleri 

a) Personel faaliyetleri çerçevesinde öğrendiği şirket ile ilgili konu, model ve usuller hakkındaki bilgileri, özellikle şirket ile ilgili ticari 

sırları saklamak ve hiçbir yerde açıklamamakla yükümlüdür. Bu tür teşebbüsler kesinlikle yasak olup personelin b ildirimsiz olarak 

işine son vermek için sebeptir. Ayrıca bu sır saklama yükümlülüğü iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren de devam etmektedir. 

b) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır: 

    1) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde 
kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek. 

    2) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak. 

    3) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile 
karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek. 

    4) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve 
çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. 

    5) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.  
 
c) İşveren ile iş sözleşmesi yapan çalışanların, görevleri, sorumlulukları ve uymak zorunda oldukları kurallar iş sözleşmesinde 
belirlenir. Çalışnın işini gereği gibi tam yapması esastır. 
 
ç) Bütün çalışanlar  kurumsal çalışmanın gereklerine uygun hareket etmekle yükümlüdürler. İş olmadan işyerinin ve çalışanın 
olmayacağı ilkesinden hareketle kaliteli, tam zamanında, rekabet edebilir üretim için çalışmanın öncelikli görevleri olduğunu, bu 
ilkelere uygun davranmayı kabul etmişlerdir. 
 
d) Bütün işçiler çalışma saatleri içinde görev tanımları kapsamındaki görevlerinin gereği işlem ve eylemleri amirleri tarafından istenen 
sürede, yerde ve kalitede yerine getirmekten sorumludurlar. 
 
e) İşyerinde çalışan bütün işçiler iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yasalardan doğan veya işveren tarafından konulan kurallara 
uymak zorundadırlar. Bu kurallara aykırı hareket edenler önce yazılı olarak uyarılır. İhlallerin devam etmesi durumunda işveren iş 
sözleşmelerini tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir. 
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VII-İŞ  SAĞLIĞI  VE  GÜVENLİĞİ  HÜKÜMLERİ 

16-Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 

1. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan tüm tedbirlere tam olarak riayet edin.  
2. İlan panosuna veya işyerinin muhtelif kısımlarına asılmış ve asılacak olan iş sağlığı ve güvenliği talimatlarını okuyun ve bu 

kurallara uyun. 
3. İşyerinin muhtelif yerlerine çeşitli maksatlar için asılmış bulunan uyarı levhalarını tek tek okuyun ve bu levhalarda yazılı uyarılara 

muhakkak uyun. 
4. Uyarı levhalarının yerlerini ilgili ve sorumluların haberi olmadan değiştirmeyin. 
5. İşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafından, zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü ikazlara uyun. 
6. Kullandığınız kimyasalların Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını okuyun, bu maddelerin zararları ile  bunlardan korunma yollarını 

öğrenin, MGBF’de yazılı kurallara uyun. 
7. Verilen görevi size tarif edildiği şekilde yapın. 
8. Kendi işinizden başka işlere karışmayın. 
9. İşinizi yaparken sizden beklenebilecek azami dikkat ve özeni gösterin. 
10. İşyerindeki bütün malzeme ve aletleri düzgün kullanın, zarar görmemesine dikkat edin. 
11. Arkadaşınızın kişisel emniyetini kendi emniyetiniz kadar önemseyin, diğer işçilerin güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde 

çalışın. 
12. Çalışan arkadaşınızı dikkati dağılacak şekilde meşgul etmeyin.  
13. Sivri uçlu ve keskin kenarlı malzemeleri gelişigüzel yerlere atmayın, bunları ortalıkta bulundurmayın, uygun bir yere düzgünce 

istifleyin.  
14. İşyeri sahasında araç, kamyon ve iş makinelerinin altında veya yanında hiçbir şekilde yatmayın ve uyumayın. 
15. İşyerinde kesinlikle hiç kimseye şaka yapmayın. 
16. Girilmesi yasaklanmış alanlara girmeyin. 
17. İşyerinden izinsiz olarak ayrılmayın, işyerinde misafir, akraba , hemşehri vb. kabul etmeyin. 
18. Geçirdiğiniz en ufak bir iş kazasını dahi derhal yetkili ve sorumlularına bildirin. (Sizin önemsemediğiniz küçük bir yara, kangren 

vb. bir sebeple ileride parmak, el-kol veya bacak kesilmesine neden olabilir) 
19. Herhangi bir zarar gören olmasada yaşanan tüm iş kazalarını (kazaya ramak kala olayları) yetkililere bildirin, (Bunun için alınacak 

bir tedbir ileride bir can kurtarabilir)    
20. İşyerine tabanca, tüfek, bıçak gibi kesici, delici veya ateşli silahlarla gelmeyin. 
21. İşyerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine mutlaka katılın. 
22. İşyerinde alkollü içki içmeyin, işe alkollü olarak gelmeyin ve alkollü vaziyette çalışmayın. 
23. İşyerinde yapılan işe giriş muayenesi dahil, aşılama gibi sağlık konrol ve periyodik muayenelerine mutlaka katılın, bildiğiniz 

şikayet ve hastalıklarınızı işyeri hekimine bildirin. 
24. Sağlık durumunuza uygun işlerde çalışın. 
25. İşyerinde görmüş olduğunuz ve tehlikeli olabilecek durumları yetkililere iletin. 
26. İşyerine girerken ve çalışma yapılan yerlere giderken etrafı kontrol edin ve sadece bu iş için ayrılmış yerlerden gidin, duvarlara 

ve borulara tırmanmayın, duvarlardan veya bariyerlerin üzerinden atlamayın.  
27. Araçların geçtiği yollarda ve manevra yaptıkları alanlarda dikkatli olun, araç güzergahına girmeyin, yayalar için ayrılmış kısımları 

kullanın. 
28. İşyerinde dolaşırken terlik vb. giymeyin ve çıplak ayakla dolaşmayın. 
29. İşyeri zeminini mümkün olduğunca temiz tutun, yağ, çöp vb. dökmeyin, döküleni temizleyin. 
30. Altından geçecek kişiler için tedbir almadan, koli, çuval vb. malları yukardan atmayın. 
31. Merdiven veya iskele yerine teneke, varil, bidon veya kolilerin üzerine çıkarak çalışmayınız. 
32. Çekiç yerine tuğla gibi uygunsuz malzemeler kullanmayınız. 
 

17- YANGIN  İLE  İLGİLİ  KURALLAR 

1. İşyerinde küçük çaplı da olsa yangın çıktığını gördüğünüzde “Yangın Var” diye bağırarak tekniğini biliyorsanız derhal yangını  
uygun şekilde söndürün, durumu en seri şekilde yetkililere haber verin. 

2. İşyerinin kapalı alan sigara içmeyin, izin verilen yerde içtiğiniz sigaranın izmaritini yerlere atmayın, ateşini özel tablasında 
söndürün ve söndüğünden emin olun.  

3. Yasaklanan yerlerde açık alevli cihaz kullanmayın, yetkililerin izni olmadıkça kaynak vb. işler yapmayın.  
4. İşyerinde ısınmak amacıyla da olsa, bilhassa alkol, tiner vb. solventlerin yanında veya yakınında asla ateş yakmayın. 
5. Açık alevli soba vb. ısıtma araçları kullanmayın. 
6. Yağ, benzin, mazot, boya gibi parlayıcı madde yangınlarında su kullanmayın, bu gibi maddelerin yangınlarında, içinde köpük, 

karbon tetraklörür, karbon dioksit ve bikarbonat tozu gibi etkili maddeler bulunan yangın söndürme cihazları kullanın.  
7. Elektrik yangınlarında kesinlikle su kullanmayın, gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda, karbon dioksitli, 

bikorbonat tozlu vb. etkili tipte yangın söndürme cihazları kullanın. 
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8. Organik madde (Kağıt, karton, koli, kumaş, odun, talaş vb.) yangınlarını su ile söndürün. 
9. Tüp gaz yangınlarını, alevini yanmaz veya ıslak battaniye ile örterek havasız bırakmak suretiyle söndürün, ardından dedantörden 

kapatarak gaz akışını kesin. 
10. Yangın söndürme tüplerinin yerlerini sorumlulara haber vermeden değiştirmeyin.  
11. Yangın söndürme tüplerini gereksiz yere kullanmayın, boşaltmayın. 
12. Yangın söndürme tüplerinin etrafına, acil hallerde kolayca ulaşılmasını engelleyecek şekilde malzeme bırakmayın, yangın kaçış 

yollarını ve yangın merdivenini malzeme ile kapatmayın. 
13. Yangın söndürme tüplerinin nasıl kullanılacağını öğrenin.  
14. Yangına müdahale sırasında kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmayın. 
15. Acil eylem planı hakkında bilgi sahibi olun ve acil hallerde bu plana uyun. 
16. Yangın sırasında kullanacağınız kaçış yolunu, toplanma yerini, yangın ekibini ve yangın anındaki görevlerinizi öğrenin.  
17. Yanabilecek ve tutuşabilecek maddeleri ( LPG, alkol, tiner vb.) ısı kaynaklarından uzak tutun, tutuşturucu olarak kesinlikle tiner 

vb. parlayıcı madde kullanmayın, ateş üzerine tiner dökmeye kalkışmayın, bu tür maddeler yanında izinsiz olarak kaynak vb. ısıl 
işlemler yapmayın. 

18. Benzin, mazot, alkol gibi maddellerle zorunlu olmadıkça temizlik yapmayın, mecbur kalırsanız bu maddeleri en az miktarda 
kullanın, temizlik yaptığınız bez, üstübü gibi parçaları gelişigüzel yerlere değil bu tür çöpler için özel olarak yapılmış kapaklı metal 
çöp kovalarına atın. 

19. Malzeme atıklarını cinslerine uygun şekilde biriktirin ve kontrollü bir şekilde atılmasını sağlayın.   
20. Elektrikli cihazları kullandıktan sonra fişini çekin, prizde takılı bırakmayın. 
21. Alkol, tiner vb. parlayıcı maddeleri çalışma alanında günlük ihtiyacınız kadar bulundurun. 
22. Kullandığınız (alkol, tiner gibi) kimyasal madde  kaplarının kapağını kapatın, boş ve dolu kaplar ayrı olacak şekilde depolayın, 

işyeri ortamında kapağı açık alkol, tiner vb. kimyasal madde bulundurmayın. 
23. Kaynak, taşlama gibi işlemlerin ardından etrafı yangına karşı kontrol edin. Özellikle strafor ve cam yünü gibi izolasyon 

maddelerinin arasına giren kıvılcımlar, içten ve yavaş yanmaya sebep olur, ancak 5-6 saat sonra açık alevli yangına dönüşür. Bu 
tür maddeler arasına giren kıvılcımları söndürmeden buradan ayrılmayın. 
 

18-YÜK  TAŞIMA VE  DEPOLAMA  İŞLERİ  İLE  İLGİLİ  KURALLAR 

1. Malzemeyi kaldırmadan önce çömelin yani dizlerinizi bükün, yükü kucaklayacak pozisyona girin, belinizi dik tutun, bacak, bel ve 
kol kaslarınızın yardımıyla malzemeyi yavaşça kaldırın.  

2. Ağır malzeme kaldırmayın ve taşımayın. Ağır yükleri yardımlaşarak taşıyın. 
3. Ağır yükleri, mekanik bir araç yardımıyla taşıyın. 
4. Fiziğinize ve sağlık durumunuza uygun olan yükleri kaldırın ve taşıyın. 
5. İşyerinde yük taşırken, düşmeye ve ayak takılmasına karşı dikkatli olun, taşıdığınız yükün görüşünüzü kapatmamasına dikkat edin. 
6. Sadece izin verilen nakil araçlarına binin. 
7. Düşen malzemeyi yakalamaya çalışmayın. 
8. Taşıdığınız malzemelerin diğer işçilere çarpmaması için gerekli dikkat ve özeni gösterin, tehlikedeki arkadaşınızı uyarın. 
9. Basınçlı gaz tüplerini gelişigüzel yerlere bırakmayın, mutlaka bu iş için özel olarak ayrılmış yerde, dik vaziyette, vana koruma 

başlıkları takılı ve devrilmemesi için kelepçe veya zincirle bağlanmış olarak istifleyin.  
10. Malzemeleri uygun şekilde istifleyin, devrilmemesi için gerekli tedbirleri alın.  
11. Alkol, tiner vb. parlayıcı madde kaplarını üst üste koymayın. Bunlar tek sıra istiflenmelidir 
12. Yüksek, düşecek ve devrilecek şekilde istifleme yapmayın. 
13. Varil, bidon gibi kolay yuvarlanacak malzemeleri rafların üst kısımlarına koymayın, bunları mümkün olduğunca rafların alt 

kısımlarında istifleyin.   
14. Boru şeklindeki malzemeleri kaymalarını önleyecek şekilde (diplerini takozlayarak) istifleyin. 
15. Elektrik kabloları ve aydınlatma armatürleri yakınına istif yapmayın. 
16. Yangın söndürme tüpleri, elektrik panoları ve acil çıkış kapılarının önüne kesinlikle depolama veya istifleme yapmayın.  
17. LPG vd. tüpleri birbirlerinden uzak ve ayrı yerlerde depolayın, buralarda kıvılcım çıkaran (çakmak, sigara vb.) maddeler 

kullanmayın. 
18. Tüplerin depolandığı alan içerisinde yanıcı özellikte hiçbir madde, çöp, yağlı üstüpü  vb. bulundurmayın. 
19. Depo bölümünde bulunacaksanız uygun kişisel koruyucu donanımları (baret, iş ayakkabısı vb.) kullanınız 
 

 

 

 

 



                            

53 
 

 

                                                     

           İstif yüksekliği fazla                                                              Devrilmiş istif     

 

       

                                        

                       Yangın dolabı ve elektrik panolarının önünü istifle kapatmayın 

19-KAYNAK  İŞLERİ  İLE  İLGİLİ  KURALLAR 

1. Eğitimli ve görevli işçiler dışında diğer personelin kaynak yapması yasaktır. 
2. Yalıtımı bozulmuş kablo ve pens kullanmayın. 
3. Kaynak yaparken yayılan radyasyonun deri yoluyla nufuz etmesini önlemek için sağlam, kuru ve deri bir eldiven ve önlük 
giyin. 
4. Hiçbir surette, özellikle terli iken kesinlikle kaynak pensini koltuk altına koymayın. 
5. Kaçak akımlara karşı, kaynak yapılan parçayı, kaynak makinesinin bir kutbuna bağlayarak topraklayın. 
6. Islak, dar ve nemli alanlarda yapılacak kaynak işlerinde yalıtılmış zemin üzerinde çalışın ve en fazla 110 V. doğru akım  
kullanın. 
7. Metal  üzerine  basarak  kaynak yapmayın, ayağınızın altına  mutlaka tahta  veya  keçe  altlık  koyun.   
8. Kaynak makinesi çabuk ısınırsa, aşırı gürültülü çalışırsa veya motoru kıvılcım çıkarırsa arıza var demektir, derhal onarım  
ekibine bildirin. 
9. Rutubetli veya ıslak yerlerde kaynak yaparken mutlaka lastik çizme veya kauçuk tabanlı  ayakkabı kullanın. 
10. Kaynak  sırasında  etraftakileri  zararlı  ışınlardan  korumak  için, kaynak mahallinin etrafına seyyar paravanalar yerleştirin. 
11. Kaynak yapılan alanların yakınında, amacına uygun yangın söndürme ekipmanını hazır halde bulundurun. 
12. Şalomayı çalışır vaziyette tüplerin üzerine asarak bırakmayın, şalomayı bırakmadan önce gazı tamamen kesin. 
13. Kabloların üzerinden araç geçme ihtimali olan yerlerde zırhlı kablo kullanın veya askılık kullanarak kabloları havai hat olarak  
çekin, kabloları su, keskin ve sıcak cisimlerin temasından koruyun. 
14. Elektrod-pense  bağlantısının  gevşek olmamasına  dikkat edin. 
15. Ark elde etmek için elektrodları katiyen boş veya dolu basınçlı gaz tüplerine dokundurmayın.  
16. Tavanda kaynak yaparken, kaynak yerinin tam altında durmayın, dik olarak değil yandan kaynak yapın. 
17. Kaynak kablosu takılırken veya kutuplar değiştirilirken makineyi boşta çalıştırmayın. 
18. Kaynak sırasında çıkan dumanlardan korunmak için, havalandırmanın emiş ağzını, çıkan dumanları emecek konumda  
yerleştirin ve mutlaka maske kullanın.             
19. Kaynak işlemine ara verildiğinde vb. sebeple ekipmanın taşınması işleminden önce kaynak makinesinin şalterini kapatın.  
20. Üzerine yağ, benzin, tiner gibi yanıcı maddeler bulaşmış malzemelerde kaynak yapmayın.  
21. Yakınında yağ, benzin, kağıt, tiner, talaş gibi yanıcı maddeler varsa onları uzaklaştırmadan ve gerekli tedbirleri almadan  
kaynak yapmayın. 
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22. Kaynak yaparken sigara içmeyin. 
23. Elektrik kaynağını bitirdikten sonra makineyi kapatın, pensi ortalıkta bırakmayın. 
24. Oksi-Asetilen kaynağı yapmadan önce bölgeyi, tüpleri, hortumları, kelepçe bağlantılarını ve göstergeleri kontrol edin, varsa 
aksaklıkları yetkililere bildirin. 
25. Kapalı bölmelerde kaynak yaparken oksi-gaz tüplerini bu bölüme sokmayın. 
26. Alev geri tepme amniyet valfi takılı değilse LPG, asetilen ve oksijen tüplerini kullanmayın, durumu yetkililere bildirin.  
27. Tüplerin manometre, vana ve şalomalarına yağlı elle dokunmayın. 
28. Kaynağı bitirdikten sonra, kaynak yapılan bölgeyi, etrafa sıçrayan kıvılcımların yangın çıkarması tehlikesine karşı dikkatlice 
kontrol edin. 
29. Kaynak işinden sonra şalomaları ortalıkta bırakmayın, vanaları kapatın. 
30. Kapalı bölmede kaynak yaptıysanız hortum ve kaynak takımını dışarı çıkarın. 
31. Kaynak tüplerini taşımak için, bu iş için özel olarak yapılmış bağlama tertibatlı el arabası kullanın, kesinlikle yuvarlayarak 
taşımayın. 
32. Boşalan tüpleri gelişigüzel bırakmayın, depolama alanına götürün. 
33. Benzin, mazot gibi parlayıcı maddeler taşınmış olan kaplara, üzerinde kaynak veya oksijenle kesme işi yapılmadan önce, 
buharla veya sıcak su ve deterjanla temizleyin, parlayıcı veya tehlikeli madde buharlarının kap içinde kalıp kalmadığını kontrol 
edin, kapların içini CO2 veya azot vb. asal gazlardan biri ile doldurun, oksijenle kesme işleri yapıldığı sürece bu gazlardan birini, 
kabın içine yavaş yavaş vermeye devam edin. 

 

1. Örnek kaynak havalandırması                                   Kaynak Paravanı veya Perdesi 

                

20-MAKİNELERLE  İLGİLİ  KURALLAR 

1. Eğitimli ve görevli olmadığınız makineyi kullanmayın. 
2. Kullandığınız makinenin üzerindeki çalışma talimatını okuyun, çalışma şartlarını ve tehlikeli durumlarda yapılması  
gerekenleri öğrenin, bu kurallara uyun. 
3. Makineyi çalıştırmadan önce kontrol edin, gerekiyorsa etraftaki diğer çalışanları uyarın. 
4. Makinelerdeki arıza ve problemi derhal sorumlu ve ilgililere haber verin. 
5. Arızalı alet, cihaz, makine ve tezgahları kullanmayın. 
6. Çalışmakta olan makineye elle müdahale etmeyin. 
7. Makine çalışırken temizlik, tamir, bakım, ayar yapmayın, bu işler öncesinde mutlaka makineyi durdurun. 
8. Arızalı makine üzerine “ARIZALI” tabelası asın ve makinenin tamiri yapılana kadar bunu kaldırmayın. 
9. Tamiratı yapılan makineye akım sağlayan şalteri panodan kapatın ve panoya “DİKKAT ÇALIŞMA VAR” tabelası asın ve kilit  
takın. Tamirat bitmeden levhayı ve kilidi kaldırmayın. 
10. Zımpara taşı ve avuç taşlama gibi makine ve el aletlerinde bulunan koruyucuları çıkartmayın, tamir-bakım, ayar veya taş  
değiştirme sebebiyle çıkarttığınız koruyucuyu tekrar yerine takmadan makineyi asla çalıştırmayın. 
11. Matkapta deleceğiniz parçayı elle tutarak değil, mengeneye bağlayarak çalışın. 
12. Dönen aksamları olan makinalarda (torna,matkap vb.) çalışırken eldiven kullanmayınız.  
13. Makine üzerinde izin almaksızın değişiklik yapmayın. 
14. Makinelerin üzerindeki levhaları kaldırmayın, kumanda düğmelerini bozmayın ve kırmayın. 
15. Makineyi amacı dışında hiçbir işte kullanmayın. 
16. Kullandığınız aletleri gelişigüzel bırakmayın, bu iş için ayrılmış kısımlara koyun. 
17. Dönen, kesen, ezen ve delen kısımları olan makinelerde çalışırken veya bunların yakınıdan geçerken uzun kollu, sarkık vb.  
elbise giymeyin, bileklik, künye, kolye ve yüzük gibi takılar takmayın,  
18. Elinizi operasyon bölgesinden, (kayış-kasnak, kaplin ve silindirlerden) uzak tutun. 
19. Makinada bulunan sviç, fotosel v.s. gibi koruyucuları iptal etmeyin. 
20. Makineler üzerine ve hareket alanına malzeme, el aleti vb. koymayın. 
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21. Makinede çalışırken veya başkası çalışılırken kesinlikle şaka yapmayın. 
22. Basınç altındaki makinelerde ve hatlarda basıncı düşürmeden tamirat yapmayın. 
23. Basınçlı hava hortumlarını ucunda tetikli tabanca olmadan kullanmayın. 
24. Buhar yüklü şebekede, buharı tahliye etmeden tamirat yapmayın. 
25. Kompresör ve buhar kazanı gibi basınçlı kapların manometrelerindeki ibrenin kırmızı çizgiyi geçtiğini gördüğünüzde durumu  
derhal yetkililere bildirin.  
 
 

                             

Kayış-kasnak, kaplin ve taş muhafazalarını çıkarmayın. 

 

 

Doğrusu böyle olmalı 

21- KİŞİSEL  KORUYUCULARLA  İLGİLİ  KURALLAR  

1. İşin gereği olarak size verilen kişisel koruyucuları devamlı olarak kullanın. Bu malzemelerin kırılması, kaybolması, eskimesi vb.  
durumlarda amirinize haber vererek, yetkiliden yenisini alın ve kişisel güvenliğiniz için çok luzumlu olan bu koruyucular olmadan 
işbaşı yapmayın. 
2. Size verilen kişisel koruyucu malzemeleri, amacına ve talimatlara uygun bir şekilde kullanın, iyi ve temiz bir halde muhafaza  
edin. 
3. Kişisel koruyucularınızın kaybolmaması ve yıpranmaması için gerekli özeni gösterin, onları iş bitiminde bu iş için ayrılmış dolaba  
koyun. 
4. Size verilen maske, emniyet kemeri, gözlük gibi kişisel koruyucuları “Zimmet Tutanağı”nı imzalayarak teslim alın. 
5. Kaynak yaparken kaynak maskesi, gözlük, uygun iş eldiveni vb. kullanın. 
6. Sert zeminlere beton çivisi çakarken, balyozla vurarak pim çıkarırken, boya ve asit gibi zararlı maddeleri doldurur veya  
boşaltırken mutlaka yan korumalı iş gözlüğü veya yüz siperi kullanın. 
7. Döküm ocağı ve tav fırınlarında çalışırken uygun iş önlüğü, eldiven, iş gözlüğü, ve toz maskesi kullanın.  
8. Zımpara yaparken eldiven ve ventilli toz maskesi kullanın.   
9. Taşlama ve matkap gibi gibi talaş çıkaran makinelerde çalışırken mutlaka koruyucu gözlük veya yüz siperi kullanın.  
10. Düşme tehlikesi olan yerlerde çalışırken mutlaka paraşüt tipi emniyet kemeri ve boyun bağlı baret kullanın. 
11. Gürültülü işlerin yapıldığı bölümlerde çalışırken mutlaka kulaklık kullanın. 
12. Ağır malzemeleri taşırken, çelik burunlu iş ayakkabısı giyin. 
13. Elektrik tamir-bakım işleri yaparken mutlaka gerilim değerine uygun yalıtkan eldiven ve yalıtkan tabanlı iş ayakkabısı giyin.  
14. Sac vb. keskin kenarlı cisimleri kaldırırken kalın bez eldiven kullanın. 
15. Kimyasalarla yapılacak çalışmalarda Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda yazan kişisel koruyucu donanaımları kullanmadan 

çalışmayın. 
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            Uygun kıyafet                                  Gaz maskesi                                       Kulaklık               

                            

                   Yüz siperi                                               Tehlikeli işlerde koruyucu kullanım 

 

22- MERDİVENLERLE  İLGİLİ  KURALLAR 

1. Sabit nitelikli olarak yapılan ve sürekli kullanılan merdivenlerin kenar korkuluklarının olmasına dikkat edin, varsa eksikleri  
derhal yetkililere bildirin. 
2. Merdiven basamaklarından atlamayın, basamakları teker teker inin ve çıkın. 
3. Yapacağınız işe uygun yükseklikte merdiven seçin, el merdivenlerini kesinlikle varil, kasa vb. üzerine yerleştirmeyin. 
4. Kullanacağınız el merdiveninin üst noktasının çıkılacak platformu 100 cm geçmesini sağlayın ve buna uygun merdiven seçin. 
5. El merdivenlerini alt ve üst kısımları kaymayacak ve kurtulmayacak şekilde yerleştirin, gerekiyorsa merdivene destek olması  
için bir arkadaşınızdan yardım isteyin. 
6. Merdivenleri uzatmak amacıyla birbirlerine eklemeyin. 
7. Merdiveni kullanmadan önce, gözle kontrol edin, kusurlu merdivenleri kullanmayın. 
8. 4 Metreden yükseğe çıkmanız gerektiği zaman, çelik boru veya profilden yapılmış sağlam el merdivenleri kullanın. 
9. Zorunlu haller dışında merdivenin altından yürümeyin, merdivenin altından geçmek zorunda kalırsanız malzeme düşmesine  
karşı dikkatli olun. 
10. Merdiven basamaklarında yağ veya çamur bulaşığı varsa bunu mutlaka temizleyin. 
11. Kaygan veya çamurlu ayaklarınızla portatif el merdivenine çıkmayın. 
12. Elektrik işlerinde metal portatif merdivenleri asla kullanmayın. Yalıtılmış, iletken olmayan merdiven kullanın. ( Fiberglass  
merdiven gibi ) 
13. Portatif ahşap merdivenleri boyamayın, kuru ve uygun bir yerde muhafaza edin.  
14. Tamirat vb. işler için kullanılan çift çıkışlı bakım merdivenlerinde ayrılmayı önleyici profil, zincir vb. olmasına ve takılmasına  
dikkat edin. 
15. Merdiveni kullanırken üç noktadan temas kuralını uygulayın.(Resim: 5) 
16.  Merdivenin duvarla olan açısı 1/4 olamalı. 
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Resim:1                                         Resim:2                      Resim:3                             Resim:4 

M E R D İ V E N   K U L L AN I M I   İ L E    İ L G İ L İ    H A T A L I    U Y G U L A M A L A R 

          

                        

           

        Resim:5                     Resim:6                                     Resim:7                       Resim:8 

M E R D İ V E N   K U L L AN I M I   İ L E    İ L G İ L İ   U Y G U L A M A L A R 

23- ELEKTRİKLE  İLGİLİ  KURALLAR 

1. Elektrik ile ilgili arızaları elektrikçi veya sorumlulara haber verin, görevliler dışında elektriğe müdahale edilmesi yasak ve  
tehlikelidir. 

2. Yırtık, ermiş, yanmış, kopmuş veya yalıtımı bozulmuş elektrik kablolarını kullanmayın, sorumlulara haber verin ve yenisi ile  
değiştirin. 

3. Fişsiz çıplak uçlu kabloları prize sokarak enerji almayın. 
4. Elektrik panolarına gerektiğinde kolayca ulaşılabilmesi için pano etrafına ve üstüne malzeme koymayın. 
5. Pano ve tablo çevresine su dökmeyin, yangın söndürmek için elektrik panolarına su sıkmayın, ıslak elle panoda işlem yapmayın. 
6. Elektrik panoları altındaki yalıtkan paspasları kaldırmayın. 
7. Elektrik kablolarını yetkili elektrikçiye döşetin, kendi başınıza hat çekmeyin. 
8. Seyyar metal iskeleleri, üzerinde ENH’na yaklaşma ihtimali bulunan çalışan varken ENH. altından geçirmeyin. 
9. Kablo  eklemeleri yetkili elektrikçi tarafından ve klemensle bağlanarak yapılmalı, sonra üzeri izole bantla  sarılmalıdır. 
10. ENH. üzerinde sadece “YG. Altında Çalışma Müsaadesi” olan yetkili elektrikçiler çalışmalı, bunlar çalışmaya başlamadan önce  

mutlaka enerjiyi kestirmeli, hat üzerinde neon lambalı ıstanka ile gerilim kontrolü yapılmalı, enerjinin kesildiğinden emin olduktan 
ve hat her iki tarafından topraklandıktan sonra, seksiyoner başına nöbetçi bırakarak veya varsa kapısını kilitleyerek üzerine “DİKKAT 
ÇALIŞMA VAR” tabelası astıktan sonra işletme yetkilisi nezaretinde yalıtkan tabanlı iş ayakkabısı ve yalıtkan eldiven giyip emniyet 
kemeri takarak çalışılmalı, iş bitmeden ve tüm personelin güvenliğinden emin olmadan hatta enerji verilmemelidir. 

11. TS veya CE işareti olmayan, iptidai elektrikli aletleri kullanmayın, kullananı görürseniz durumu derhal yetkililere bildirin.  
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12. Makine veya aletlere elektrik sağlayan kabloların yerlerden geçirilmesi yasak olup, bunlar askılar üzerinden havai hat olarak  

çekilmelidir.  
13. Üzerinden ağır iş makineleri veya kamyonların geçmesi ihtimali bulunan veya sivri uçlu yada keskin kenarlı metallerin üzerine  

düşerek izolesini delme veya sıyırma ihtimali olan kabloların zeminden geçirilme zorunluluğu olduğu hallerde, bunlar ya zırhlı kablo 
olarak döşenmeli veya döşemenin altına gömülmeli veya dayanıklı rampa konmalıdır.  

14. Seyyar lambaları bir transformatör yardımıyla elde edilen küçük gerilime  (24-42 V.) bağlayın. (Seyyar  lambanın cam  globu  ve   
tel  kafesli koruyucusu ile izoleli sapı olmalıdır.) 

15. Yer altı kablolarının yakınına boru, kazık vb. çakmayın. 
16. Ara kabloyu toplamadan önce mutlaka fişini prizden çıkarın. 
17. Merdiven  vb. metal  araçları  elektrik kablolarının  üzerine  yaslamayın. 
18. Sigortaları aç-kapa anahtarı olarak kullanmayın. Aydınlatmaların açma-kapamasını anahtar prizi ile yapın. 
19. Elektrik panolarını açmayın ve dokunmayın.  
20. Makinalar ve pano üzerindeki acil stop düğmelerinde oluşan arızaları derhal haber verin. 
21. Açık uçlu kablolara dokunmayın ve yetkililere derhal haber verin. 

 

                              

     İptidai                          Uygun                         Tuğlaya rezistans teli              Elektrik tellerinden 

 seyyar lamba                seyyar lamba                      bağlanarak yapılan                      uzak durun.                                                                             

                                                                                  iptidai ısıtıcı           

24-ELEKTRİKLİ  EL  ALETLERİ  İLE  İLGİLİ  KURALLAR 

1. Eğitim ve bilgi sahibi olmadığınız el aletini kullanmayın. 
2. Dar ve rutubetli yerlerde en fazla 100 voltluk doğru akımla çalışın. 
3. Elektrikli aletleri kullanmadan önce kontrol edin, arızalı veya hasarlı ise kullanmayın. 
4. Elektrikli el aletleri ile kimseye şaka yapmayın. 
5. Fişi bozulmuş, kablosu yıpranmış el aletini kullanmayın. 
6. Koruyucusu olmayan dönen ve hareketli kısımlara sahip el aletlerini kullanmayın, özellikle avuç taşlama ve spiral kesmenin  
koruyucusunu mutlaka takın. 
7. Kullanmadığınız el aletini şalterinden kapatın, ortalıkta bırakmayın.  
8. Aletin fişini prizden çıkarırken, kablodan asılarak değil, fişten tutarak çekin. 
9. Aleti amacı dışında hiçbir işte kullanmayın.    
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25- YÜK KALDIRMA İLE  İLGİLİ  KURALLAR 

1. Vinç vb. kaldırma araçlarını kullanmadan önce mutlaka gözle muayene edin. sapan, halat gibi taşıyıcı elemanlarda yırtılma,  
sıyrılma gibi aksaklıkları derhal yetkiliye bildirin. 
2. Vinç, ceraskal vb. kaldırma araçlarını sadece bu işte ehil operatör kullanabilir, görevli değilseniz kaldırma makinelerini  
kullanmayın. 
3. Zorunlu haller dışında asılı yüklerin altından geçmeyin, zorunlu hallerde dikkatli olun ve tedbirli davranın.  
4. Hareket halindeki yükün size çarpmaması için gerekli dikkati gösterin, vinç hareket halinde iken, vincin hareket alanında  
durmayın, zorunlu hallerde çalışmalarınızı dikkatli ve kontrollü bir şekilde yapın. 
5. Yukarı çıkmak veya aşağı inmek gibi ne sebeple olursa olsun vince binmeyin, halata tutunmayın.  
6. Vinçlere kapasitesinden fazla yükleme yapmayın. 
7. Yükü vince kancadan kurtulmayacak ve dökülmeyecek şekilde bağlayın. 
8. Uzun yükleri en az iki yerinden ve ağırlık merkezi ortaya denk gelecek şekilde dengeli vaziyette bağlayın, eğik bağlanan yükün  
düşebileceğini aklınızdan çıkarmayın. 
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26- YÜKSEKTE  ÇALIŞMA İLE  İLGİLİ  KURALLAR 

1. Mümkün olduğu takdirde yapacağınız çalışmaların zeminde veya yüksekliğin kenarından uzakta yapmaya çalışın.  
2. Yüksekte yapılan çalışmalarda kullandığınız malzeme ve aletlerin düşmemesi için gerekli özeni gösterin. 
3. Altından geçecek işçilerin güvenliği sağlanmadan yukarıdan aşağıya malzeme, eşya, alet vb. atmayın. 
4. Yüksekte yapılan çalışmalarda kullandığınız malzeme ve aletleri iş bitiminde uygun bir şekilde aşağıya indirin veya 
düşmeyecek şekilde yerleştirin.  
5. Düşme tehlikesi olan yerlerde ve yüksekte yapılan çalışmalarda mutlaka paraşüt tipi emniyet kemeri kullanın. 
6. Yüksek platform kenarında çalışırken, emniyet kemerinin kancasını sağlam bir yere bağlayın. 
7. Yükseklik korkusu, tansiyon, baş dönmesi gibi hastalığınız varsa yüksekte çalışmayın. 
8. Yüksekte çalışmaları gözetim altında yapın, tek başınıza hareket etmeyin. 
9. Yüksekte yapacağınız tamirat vb. çalışmalar için tekerlekli seyyar iskele veya mobil kaldırma ekipmanlarını kullanın, altınıza 
varil, bidon, tuğla vb. uyduruk malzemeler koymayın. 
10. Çalışmaya başlamadan önce paraşüt ipi emniyet kemerinin nasıl ve nereye bağlanacağını öğrenin 
11. Yüksekte yapacağınız çalışmalarda (mesela tekerlekli seyyar iskelelerde) çalışmaya başlamadan önce çalışılacak alanı kontrol 
edin ve bir araca veya istife çarpma, elektrikle temas gibi bir tehlike gördüğünüz takdirde gerekli tedbirleri almadan veya 
aldırmadan çalışma yapmayın. 
12. Tekerlekli seyyar iskelelerde çalışmaya başlamadan önce mutlaka teker frenlerini kilitleyin, üzerindeki işçi aşağıya inmeden, 
yer değiştirmek için veya başka sebeplerle iskeleyi hareket ettirmeyin. 
13. Düşmeye karşı tedbir olarak yapılmış korkuluk ve eteklikleri sökmeyin, çıkartmayın, eğer iş bu korkulukların sökülmesini 
gerektiriyorsa emniyet kemeri kullanın. 
14. Çalıştığınız yerde korkuluk olmasına rağmen işin gereklerinden kaynaklanan sebepler nedeniyle halen düşme tehlikesi 
hissediyorsanız paraşüt tipi emniyet kemeri kullanın. 
15. Yüksek de çalışma eğitimi olmayan personelin yüksek de çalışma yapması yasaktır. 
 

                                                             

Seyyar iskeleyi tehlikeli yerlere kurmayın             Aracın üzerine çıkarak yukarılarda çalışmayın  

          

 

Yaşam Hattı 
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27- İŞYERİNE  AİT  ARAÇLARIN  KULLANIMI İLE  İLGİLİ  KURALLAR 

1. Araçta gördüğünüz arıza ve noksanları işyeri yetkililerine bildirin. 
2. Ehliyetli sürücü değilseniz işyerine ait araçları kullanmayın. 
3. Ehliyet sınıfınıza uygun olmayan araçları kullanmayın. 
4. Psikoteknik ve SRC belgesiz otobüs, midibüs, minibüs, tır, kamyon ve kamyonet gibi araçları kullanmayın.  
5. Araçları trafik kurallarına uyarak kullanın, tesis içinde belirlenen hız limitini aşmayın. 
6. Bina girişlerinde dikkatli manevra yapın, kapılara çarpmayın. 
7. İşletme yetkilisi izni olmadan işyerine ait araçları kullanmayın. 
8. Aracı kullanmadan önce günlük kontrolları (Yağ, su, fren, lastik, far, lamba vb.) yapın. 
9. Şoför mahalline görüşünüzü sınırlandıracak maddeler koymayın ve asmayın. 
10. Sağlık durumunuz müsait değilse araçları kullanmayın. 
11. Araç üzerinde kontak anahtarını bırakmayın. 
12. Aracı çalışır vaziyette terk etmeyin. 
13. Araçlara yabancı kişileri almayın. 
14. Aracı park etmeden cep telefonu kullanmayın. 
15. Araçların şoför mahalline çıkılan basamaklarında veya kapı kolu gibi bir yerine asılarak seyahat etmeyin, bu şekilde seyahat 

etmek isteyenlere engel olun. 
  

                    

28-GAZ  KAÇAĞI  HALİNDE  YAPILACAK  İŞLER 

1. Önce kaynağından keserek gaz akışını durdurun. 
2. Bu sırada çakmak, kibrit vb. kullanmayın, lambaları yakmayın veya söndürmeyin. 
3. Tüm kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırın, süpürge ile süpürür gibi  yaparak ortamda biriken gazı uzaklaştırın. 
4. Kaçağın sebebinin bulunması için yetkililere haber verin. 
5. Kaçak yapan cihaz üzerinde gerekli onarım yapılıp test edilmeden kullanmayın. 
6. Alev bulutu içinde kalırsanız nefes almadan kaçarak ortamdan  uzaklaşın. 
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29- ZARARLI KİMYASALLARIN KULLANIMINDA UYULACAK  KURALLAR 

1. Göze asit vb. kimyasalların kaçması halinde gözünüzü en az 5 dk. bol su ile yıkayın.  
2. Nitrikasit, sülfirikasit hidroklorikasit vb. maddeleri hermetik olarak kapalı kaplarda saklayın ve taşıyın, bu asitlerle doldurulacak 

kaplarda yeteri kadar hava payı bırakın.    
3. Dökülen asitleri bol su ile yıkayın, kesinlikle odun talaşı, saman ve yün parçalarına, veya toprak vb. emdirmeyin, bu sırada 

eldiven, maske ve gözlük gibi uygun kişisel koruyucuları malzemeleri kullanın.          
4. Günlük asit ihtiyacından fazlasını çalışma yerinde bulundurmayın.    
5. Nitrikasit, sülfirikasit, hidroklorikasit vb. maddeleri sulandırılırken, suyun içine yavaş yavaş dökün, bu sırada karışımı sürekli ve 

uygun şekilde karıştırın, hiç bir nedenle bu asitler içine su dökmeyin.     
6. Hidroflüorikasit ile çalışılan yerlerde, tabanı, bu asidin etkilemeyeceği kurşun, gutaperka vb. bir madde ile kaplayın ve  tabanda 

su geçirmez bir kanala akıntı yapan hafif bir eğim verin.         
7. Çalışma masaları ve işlenecek parçaların konulacağı gözleri, kauçuk, plastik vb. madde ile kaplayın, masaların kenarlarını 

hidroflüorik asitden etkilenmeyen kurşun, gutaperka vb. bir madde ile kaplayın ve dökülen asidin masalar altına akmaması 
için masaların kenarlarını yukarıya kalkık yapın. 

8. Masalarda, çalışmalarda çıkacak zehirleyici gazları doğrudan doğruya çıktıkları noktaya toplayıp kapalı kanallarla işyeri dışına 
atmak için havalandırma tertibatını mutlaka çalıştırın.  

9. Hidroflüorikasiti ancak gutaperka, kurşun veya uygun plastik ve benzeri malzemeden yapılmış kaplarda saklayın ve taşıyın    
10. Asit yanıklarını bol su ile yıkayın ve üzerini ecza dolabındaki water-jel ile kapattıktan sonra yaralıyı en yakın sağlık kurumuna 

götürün. 
11. Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvılar veya gazlar ile çalışmalarınızı kapalı sistemle yapın veya bu yerlerin etrafını uygun 

şekilde kapatın.  
12. Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvıları bunlara dayanıklı ve uygun kaplar içerisinde depolayın.  
13. Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı dumanların, sislerin veya buharların çıkması hallerine karşı, koruyucu solunum araçlarını, 

yeterli miktarda ve kolay erişebileceğiniz uygun yerlerde bulundurun. 
14. Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvı ile bulaşmış iş elbiselerini hemen çıkarın, cildinizi su ile iyice yıkadıktan sonra temiz iş 

elbiseleri giyin. 
15. Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvıların içine ellerinizi sokmanızın zorunlu olduğu hallerde, uygun koruyucu eldivenler  

kullanın veya cildinize koruyucu merhem sürün.   
16. Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvıların veya gazların konulduğu tanklar, bidonlar, fıçılar, damacanalar ve benzeri kapları, 

özelliklerine uygun olarak muhafaza edin.   
17. Amonyakla doymuş bir hava içerisinde kurutma veya onarım yaparken, gerektiğinde ıslatmak için yakınınızda bol su fışkırtan 

ve kolayca erişilebilen bir şebeke bulundurun. 
18. Kendinizi, gerektiğinde bir gözü kapalı diğeri yarı açık vaziyette ve nefes almaksızın 20 saniyelik bir zaman zarfında koşmaya 

alıştırın. 
19. Amonyakla yapılan işlerde bakırsülfat katılmış aktifkömürlü uygun amonyak maskesi kullanın. 
20. Siyanür bileşiklerini, sadece üzerinde açıkça görünür şekilde "ZEHİR" kelimesi yazılı kaplarda saklayın.  
21. Siyanür bileşiklerini, asitlerden uzak bulundurun.  
22. Siyanür bileşiklerinin etkilediği hastaya temiz havada suni teneffüs yaptırın, oksijen verin, siyanür bileşiği yutmuşsa litresinde 

5 yumurta akı bulunan su içirerek kusturun.   
23. Siyan gazı ve siyanür bileşikleriyle temas zorunluluğu bulunan hallerde gümüşoksit ilave edilmiş aktifkömürlü uygun maske, 

eldiven, elbise ve benzeri kişisel koruyucu araçlar kullanın.       
 

30- EKRANLI  ARAÇLARLA  İLGİLİ KURALLAR   

1. Ekranla göz arası mesafe en az 60 cm. olacak şekilde ayarlayın.  
2. Klavyenin önünde kollarınızı yaslayabileceğiniz uygun bir boşluk bırakın. 
3. Sırtınızı dik ve koltuğa dayalı, başınızı dik, baldırlarınızı sandalyeye tam oturmuş olarak ayarlayın.  
4. Ekranı dikey konuma ayarlayın. 
5. Çalışma masanızı, ekran, klavye, dokümanlar vd. malzemeleri rahatça alabilecek genişlikte seçin, rahat hareket edebilmeniz 

için üzerinde yeterli alan bulundurun. 
6. Oturma kısmı aşağı ve yukarı, sırt dayama kısmı öne arkaya ayarlanabilir, bele uygun ve esnek bir sandalyede oturun.   
7. Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce ve düzenli aralıklarla göz muayenesi yaptırın. 
8. Yapay aydınlatma kaynakları ile güneş ışığının ekran üzerindeki parlama ve yansımalarını önleyin.  
9. Çalışma sırasında gözlerinizi ve kol-bacak kaslarınızı kısa süreli egzersizlerle dinlendirin. 
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31- WC VE  SOYUNMA YERİ  İLE  İLGİLİ KURALLAR 

1. Islak zeminlerde kaymamak için dikkatli yürüyün. 
2. Islak elle aydınlatma lambası vb. elektrik tesisat ve teçhizatına dokunmayın. 
3. Lavabo ve tuvaleti kullandıktan sonra temiz bırakın. 
4. Soyunma odası dışında başka bir yerde soyunmayın. 
5. Pantolonunuzu ve ayakkabınızı ayakta değil, sıra veya tabureye oturarak değiştirin. 
6. Çöplerinizi çöp kovasına atın. 
7. Soyunma dolabınızı kilitli bulundurun. 
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VII- SON  HÜKÜMLER 

 

Fella Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işyerinde uygulanmak üzere hazırlanmış ve tutanak haline getirilmiş olan 70 
sayfalık bu “Oryantasyon ve Bilgilendirme ve İç Yönergeyi” okudum. İç yönergede belirtilen kurallara uyacağımı, 
belirtilen hükümlere uymamam ve uyulmasını sağlamamam durumunda doğacak maddi ve manevi tüm zararlardan 
sorumlu olacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.  
 

Tarih : ……….… / …… /………… 

TEBLİĞ EDEN 

Adı Soyadı  ALEYNA CIKIT 

Görevi  İNSAN KAYNAKLARI 

İmza  

 

TEBELLÜĞ EDEN 

Adı Soyadı  

Görevi  

İmza  

 

 
 

Yukarıda belirtilen kurallara uymayan personele ilk aşamada uyarı ve para cezası verilecek, tekerrür 
halinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi II. fıkrası gereğince iş akdi tazminatsız olarak feshedilecektir. 
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