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1.

Kurum Kimliği
1.1. Firma

1.1.1. Giydirme cephe kaplama işlerini gerçekleştirmek üzere 2000 yılında İstanbul’da
kurulmuştur.
1.1.2. Faaliyetler; kalite standartlarından ödün vermeksizin, ulusal/uluslararası kuralları
benimseyen ve uygulayan çalışanları ile hem yurt içinde hem de yurt dışında sürdürülmektedir.

Organizasyon Şeması sayfa 25'dedir.

1.1.3. Çalışanlar, görev alanlarında danışmanlık verebilecek niteliktedir.
1.1.4. Çalışanların motivasyonu; çalışma ortamı, sıfır hata ile iş görme istek ve
kararlığı, yapılan işlerde sağlanan müşteri memnuniyeti sayesinde son derece yüksektir.
1.1.5. İleri teknoloji kullanan veya geliştiren deneyimli yabancı firmalarla da ticari
işbirliği yapmayı ve birlikte proje üstlenmeyi hedefleri arasına almıştır.
1.1.6. Çalışanlar deneyimleriyle özgün çözümler sunmaya her an hazırdır.
Verdiğimiz Hizmetler
Müşteriye özel proje planlaması
Mevcut uygulamaların ve sistemlerin analizi
Müşterinin ihtiyaçlarına uygun öneriler sunulması
Mevcut işletme süreçlerin analizi ve yeni yapılara veri aktarımı
Zamanında ve uygun maliyetli uygulama
Dönüşümler ve yeni sürümlere yükseltme
İşlevselliği artırmak için yeni modüllerin entegrasyonu
1.2. Vizyon

Küresel pazarda; rekabet koşullarına
uygun teknolojiyi kullanan, kalite ve
güvenden ödün vermeyen bir firma
olmaktır.
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1.3. Görev

Müşterilerin ihtiyaçları
doğrultusunda farklı çözümler
yaratarak, beklentileri en üst
düzeyde karşılamaktır.

1.4. Slogan

Tasarımlarınıza sınır getirmeyin.
Bırakın gerçekleştirelim.

1.5. Kalite Yönetimi

Müşteri beklentilerinden taviz
vermeden, sunulan ürün ve
hizmetlerle
ilgili
tüm
süreçlerde sürekli iyileştirme
sağlamaktır.

1.5.1. 2011 yılından itibaren yürütülen tüm faaliyetlerin ISO 9001:2008 şartlarına uygun
bir kalite yönetim sistemini kapsadığı, akredite bir kuruluş tarafından tescillenmiştir.
1.5.2. Firma olarak sürekli iyileştirme ve gelişme hedeflenmiş, müşteri memnuniyeti ön
planda tutularak kaliteli hizmet vermeye odaklanılmıştır. Bu nedenle uygunsuzlukların yerinde
tespit edilerek ortadan kaldırılması maksadıyla alınan düzeltici/önleyici faaliyetler önem teşkil
eder.
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1.5.3. Kalite hedeflerinin gerçekleşme durumu; süreç sahipleri tarafından düzenli olarak
analiz edilir, raporlanır ve bir sonraki yılın hedefleri için önemli bir veri kaynağı oluşturulur.
1.5.4. Hedeften sapmalar olduğunda; acil eylem planları geliştirilir ve iyileştirme alanları
belirlenerek, faaliyetlerin devamlılığı sağlanır.
1.5.5. İşe yeni başlayan çalışana ilgili bölümler tarafından verilen uyum eğitimi
kapsamında; işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi, çalışma şartları ve görev tanımı ayrıntılı olarak
izah edilir.
1.5.6. Firma içerisinde iletişim; duyuru panoları, iç yazışma, elektronik posta, telefon ve
toplantılar ile sağlanır.
2.

Etik Kurallar
2.1. Amaç

Etik kurallar, daha çok iş hayatı içerisindeki davranış biçimlerini irdeleyen, düzenleyen bir
disiplin olarak görülür. Bu kapsamda; çalışanların mesai içinde neyin, nasıl yapılması
gerektiğini, hangi eylemlerinin doğru veya yanlış olduğunu ortaya koyması hedeflenir.
2.2. Sorumluluk
2.2.1. FYT olarak yerleşik değerler sistemi yaratma çabasına çalışanların desteği ile
devam edilir.
2.2.2. Bu kapsamda;
2.2.2.1. Her bir çalışanın saygın ve değerli olduğuna,
2.2.2.2. Çalışanlar arasındaki problemlerin açıklık, samimiyet ve nezaket kuralları
çerçevesinde çözüleceğine,
2.2.2.3. Saygılı, hoşgörülü ve nazik davranmanın bireysel ilişkilerin temelini
oluşturduğuna,
2.2.2.4. Kişilere, Siz’li ve isimlerin sonuna Hanım ve Bey ibareleri eklenerek hitap
edilmesi gerektiğine inanılır.
2.2.3. FYT çalışanları;
2.2.3.1. Bölümler arası görüşmeleri öncelikle telefon veya e-posta ile yapar.
2.2.3.2. Yüz yüze görüşülmesi gerekiyorsa, farklı bir bölümün ofisine girmeden
önce kapıyı çaldıktan sonra içeri girer.
2.2.3.3. İçerde Böl.A. varsa ve diğer kişilerle görüşülmesi gerekiyorsa Böl.A.’nden
izin alır.
2.3. İlkeler
2.3.1. Dürüstlük
Çalışanlar; müşterileri ve diğer kurum/kuruluşlar ile olan ilişkilerinde dürüstlük ilkesine
bağlıdır.
2.3.2. Tarafsızlık
Çalışanlar ve müşteriler arasında ayırım yapılmaz, önyargılı davranışlarda bulunulmaz.
2.3.3. Güvenilirlik
Ürün ve hizmetlerin sunumunda, müşterilerle ve diğer ilgili taraflarla ilişkiler karşılıklı güvene
dayanır. "Doğru bilgi vermenin, müşteri hizmetlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmenin"
güvenilirliğin temeli olduğu kabul edilir.
2.3.4. Saydamlık
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Çalışanlar ve müşteriler; ürün ve hizmetlerle ilgili haklar, yükümlülükler, faydalar ve riskler
gibi konularda bilgilendirilir.
2.4. Meslek Etiği
2.4.1. Çalışan istihdamı
2.4.1.1. Haksız rekabete yol açabilecek her türlü uygulamadan kaçınılır.
2.4.1.2.Çalışan
alımlarında
uğratılmamasına özen gösterilir.

diğer

kurumların

hizmetlerinin

kesintiye

2.4.1.3. Çalışan istihdamında, çalışma yaşamı ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
2.4.1.4. İşten ayrılanlar hakkında diğer firma veya kurumlar tarafından talep edilen
bilgiler yanıtlanırken samimi ve dürüst davranılır.
2.4.2. Rekabet
2.4.2.1. Rekabet, aynı sektörde faaliyet gösteren firmalar arasında; mevzuata ve
genel kabul görmüş ilkelere uygun, kararların özgür bir ortamda alındığı, toplumsal faydayı
gözeten bir yarış olarak kabul edilir.
2.4.2.2. Sürdürülen faaliyetlerde; Giydirme Cephe Kaplama Sektörüne güvenin
sürekli olması, sektörün gelişimi için çaba sarf edilmesi, ortak menfaatlerin gözetilmesi ilkeleri
çerçevesinde haksız rekabete neden olacak davranışlardan kaçınılır.
2.4.3. Müşterilerin Bilgilendirilmesi
Ürün ve hizmetlerin sunumunda müşterilere doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi verilir.
2.4.4. Sır Saklama
Müşterilere ait her türlü bilgi ve belge “Bilmesi Gereken” prensibine göre saklanır. Yasal
mevzuat gereğince bilgi ve belge istemeye yetkili kişi ve mercilere verilmesi gerekenler bunun
dışındadır.
2.4.5. Hizmet Kalitesi

2.4.5.1. Ürün ve hizmet kalitesi gurur kaynağımızdır. Ürünler,
en üst düzeydeki çabalarımızın sonucudur.
2.4.5.2. Hizmet süreçleri, altyapı ve nitelikli insan kaynağımızla
sürekli gelişime uygun bir yapıya kavuşturulmuştur.

2.4.6. Şikâyet
2.4.6.1. Müşteri şikâyetlerinin nedenlerinin araştırılmasına, tekrarına sebebiyet
verilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasına, hatalı uygulamaların derhal düzeltilmesine ve
çalışanların bu hususta bilgilendirilmesine azami önem verilir. Dilekçe örneği sayfa 33'dedir.
2.4.6.2. Müşterilere doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi verilir.
2.4.7. Güvenlik
2.4.7.1. Güvenliğin; ürün ve hizmetlerin sunumunda her türlü olumsuzluğa karşı
gerekli önlemlerin alınmasını, teknik olarak zarar doğurabilecek her türlü ihlalin engellenmesini
de içerdiği kabul edilir. Faaliyetler, müşteri ve çalışan mağduriyetinin önlenmesine yönelik
gerekli teknik ve hukuksal tüm önlemlerin alındığı bir ortamda yürütülür.
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2.4.7.2. İşyerinde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumda Acil
Durum Planında belirtilen esaslar doğrultusunda hareket edilir.

2.4.8. Çalışanların Genel Nitelikleri
Çalışanlar, firmanın saygınlığını ve toplum içindeki yerini öncelikli olarak gözetir.
Çalışanların; görevin gerektirdiği bilgi, birikim ve sorumluluk duygusuna sahip kişilerden
oluşmasına özen gösterilir.
2.4.9. Kişisel Gelişim
2.4.9.1. Eşit koşullarda çalışanlara eşit fırsatlar sağlanır. Çalışanlar arasında din,
mezhep, cinsiyet vb. farklılıklara bağlı ayrımcılık yapılmaz. Çalışanların kişisel gelişimine önem
verilir. Bu amaçla eğitim, kurs, seminer ve benzeri olanaklar sağlamak suretiyle çalışanlara
destek verilir.
2.4.9.2. Ayrıca kişisel gelişim kapsamında, şantiye sorumlularınca, her bir çalışanın
göreve başlamasından iki hafta sonra ve bunu takip eden her İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
toplantısından önce mesleki danışmanlık yapılır. Mesleki Danışmanlık Formu sayfa 30-31’dedir.
2.4.10. Temsil İlkeleri
Çalışanlar:
2.4.10.1. Müşterilerle etik ilkelerle bağdaşmayan ilişkilere girmez. Müşterilerden ya
da gelecekte müşterileri olabilecek şahıslardan hediye almaz.
2.4.10.2. Firma içindeki konumlarını kişisel çıkar sağlamak amacıyla kullanmaz.
2.4.10.3.Müşterilerin
yararlanmaz.

iş

olanaklarından

kişisel

çıkar

sağlamak

amacıyla

2.4.10.4. Müşteriler ve diğer kişilerle ilgili olarak görevi gereği öğrendiği sırları
çalıştığı sürece ve işten ayrılması halinde saklamakla yükümlüdür.
2.4.10.5. Her durumda firmayı temsil ettiklerinin bilinci içinde hareket eder. Müşteri
ziyaretlerinde ve müşteri ağırlanmasında firmanın çağdaş imajı ile bütünleşecek çalışma
hayatında kabul görmüş özelliklere uygun şekilde temiz ve bakımlı giyinmeye özen gösterir.
2.4.11. Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkiler
Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerde, dürüstlük ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda
hareket edilir. Mevzuat gereği denetim ve kontrol amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtların
doğru, eksiksiz şekilde ve zamanında iletilmesi konularına özen gösterilir.
3.

Kurum Kuralları
3.1. Çalışma Şartları

3.1.1. İşe yeni başlatılacak adaylar iş başvurusu esnasında sayfa 32’deki Özlük
Dosyasında bulunacak belgeleri önceden temin ederek İK Bölüm Amirliğine teslim eder.
3.1.2. Adaylar; işe başlamadan önce iş sözleşmesini okur, iş ve çalışma koşulları
hakkında bilgilendirilir. İş sözleşmesi karşılıklı olarak imzalanır. İşveren tarafından sözleşmenin
kurulmasına olur verilen adayın işe giriş işlemleri İK Bölüm Amirliğince yürütülür.
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3.2. Ücret
Temel ücret; tahsil durumu, daha önceki yıllara ait hizmet süresi, iş deneyimi, alınan
eğitimler ve benzeri hususlar göz önünde bulundurularak belirlenir. Ücret, en geç çalışılan ayın
devamındaki ayın yirminci gününe kadar ödenir.
3.3. Sosyal Haklar
3.3.1. Çalışanların öğle yemeği ihtiyacı hazır yemek firması marifetiyle karşılanır.
Şantiyelerde “yemek firmasından hizmet alınamadığı durumlarda” günlük yemek bedeli için
Madde:4.18’de belirtilen esaslarda hareket edilir.
3.3.2. Görev önceliğine göre bazı çalışanlara telefon hattı tahsis edilir.
3.3.3. Çalışanlara avans verilmesi Genel Müdürün yetkisindedir. Avans her ayın 15'inci
ve 20'nci günleri arasında en fazla yarım maaş olarak verilir, bir sonraki ayın ödemesinden
kesilir.
3.3.4. Çalışanların yerleşim yerlerinden (ikametgâhlarından) işyerine ulaşmak için
yaptıkları masraflar için ödeme yapılmaz.
3.4. Ödül
Çalışanlara; firma hedeflerine ulaşma başarısına, sıralı amirler tarafından yapılan
performans değerlendirmesine göre prim/taktir verilmesi hususu dikkate alınır.
3.5. Görev ve Görev Yeri
Görev hakkında açıklayıcı bilgiler görev tanım formlarında belirtilir. Çalışana verilen görevin
yerine getirileceği yer "görev yeri" olarak adlandırılır. "Görev yeri" görev konusu ile ilgili olarak
firmanın açılmış/açılacak işyerlerinin tamamını kapsar. Çalışanlar; iş yerlerinin herhangi birinde
veya görevlendirildiği yerden diğer bir yere geçici olarak görevlendirilebilir.
3.6. İzin
3.6.1. Yıllık Ücretli İzin
3.6.1.1. Fiilen çalışılmış günler ve ulusal tatil günleri ile beraber 365 günün
tamamlanması bir hizmet yılını ifade eder. Yıllık izinlere resmi tatiller ve pazar günleri dahil
değildir. Kişi, yıllık izine çıkmadan 30 gün önce dilekçe vermek zorundadır. Yıllık İzin Formu
örneği sayfa 28’dedir.
3.6.1.2. Kişi iznini çalıştığı işyerinin bulunduğu il dışında geçirmek isterse
belgelemek koşulu ile gidiş için iki gün ve dönüş için iki gün olmak üzere ücretsiz yol izni verilir.
3.6.1.3. Her hizmet yılı sonunda, çalışanlara iş durumuna uygun tarihlerde yıllık
ücretli izin aşağıda belirtilen şekilde kullandırılır.
Yıllık Ücretli İzin
1-5 yıl (5 yıl dahil) hizmet yılını tamamlamış olanlar için 14 işgünü,
6 yıldan fazla 14 yıl (dahil) 20 iş günü,
15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlar için 26 iş günüdür.
3.6.2. Yıllık Ücretli İznin 4857 sayılı İş Kanunu'na Göre Kullanılması
3.6.2.1. Yıllık ücretli izin hakkı ve izin sürelerini düzenleyen 53'üncü madde
gereğince "Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez."
3.6.2.2. Yıllık ücretli iznin uygulanmasını düzenleyen 56'ncı madde gereğince;
3.6.2.2.1. Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.
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3.6.2.2.2. Bu iznin 53’üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren
tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.
3.6.2.2.3. Ancak, 53’üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların
anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.
3.6.2.2.4. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz
izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.
3.6.3. Mazeret İzni
3.6.3.1. Çalışanın ay içinde talep ettiği kısa süreli izinler, mazeret izin olarak
değerlendirilir. Uygulama Madde: 4.14.’de açıklanmıştır.
3.6.3.2. Ayrıca çalışanların "ciddi bir sağlık sorunu yaşaması, eşinin başka bir ilde
görev yapması, birinci derecede bir yakınının belirli bir süre kendi bakımına muhtaç kalması gibi
kabul edilebilir" önemli bir mazeretinin ortaya çıkması ve iş durumunun uygun bulunması
halinde on beş güne kadar ücretsiz izin verilebilir. Çalışan da bu mazeretini belgeler.
3.6.3.3. Şantiyedeki çalışanların tümü (Taşeron işçiler dahil) mazeret izinlerini
şantiye şefinin onayı dahilinde kullanır.
3.6.4. Hastalık İzni
3.6.4.1. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık kuruluşları
tarafından düzenlenen geçici iş görmezlik belgelerinde belirtilen süreler hastalık izni olarak
değerlendirilir.
3.6.4.2. Hastalık izinlerinde, çalışana iki günü aşan sürelerde SGK “İş göremezlik
ödeneği” ödeyeceğinden (ilk iki gün için ne SGK ne de İşveren ücret öder.), hastalık izni
süresince işveren ücret ödemez.
3.6.4.3. Yetkisiz sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen sağlık raporları için SGK
tarafından geçici iş görmezlik ödemesi yapılmadığı için, bu süreler yıllık izin hak ediş
hesaplamasında dikkate alınmaz.
3.6.5. Ölüm İzni
Çalışanlara ana ve babalarının, eşlerinin, kardeş ve çocuklarının ölümünde üç gün ücretli
ölüm izni verilir.
3.6.6. Doğum İzni
3.6.6.1. Kadın çalışanlara doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta
olmak üzere toplam on altı haftalık süre için doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde doğumdan
sonra çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun
olduğu taktirde, doktorun onayı ile kadın çalışan isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar
işyerinde çalışabilir.
3.6.6.2. Bu durumda, kadın çalışanın çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere
eklenir. İsteği halinde kadın çalışana, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul
gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir.
3.6.6.3. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. Kadın
çalışana bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni
verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını çalışanın kendisi
belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
3.6.7. Evlenme İzni
Çalışanın evlenmesi halinde üç gün ücretli evlenme izni verilir.
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3.7. Ceza
Yasalardan doğan cezai fesih hakları saklı kalmak koşuluyla, çalışanların firma içi prensip
ve düzenlemelere aykırı davranışları için verilecek disiplin cezaları ve tanımları önem sırasına
göre “Sözlü uyarı, yazılı uyarı, ücret kesme cezası, sözleşmenin feshi” dir.
3.7.1. Sözlü Uyarıyı Gerektiren Haller
Sözlü uyarıyı gerektiren haller FYT Disiplin Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Sözlü uyarı, görev
ve davranışlardaki hataların ve/veya geliştirilmesi uygun görülen yönlerin çalışana sözlü olarak
bildirimini içerir. Sözlü uyarı yükselmeyi veya firmaca tanınacak herhangi bir haktan
yararlanmayı engellemez.
Sözlü uyarı, Genel Müdür ve bölüm amirlerince iki şahit huzurunda yapılır.
3.7.2. Yazılı Uyarı Cezasını Gerektiren Haller
3.7.2.1. Yazılı uyarıyı gerektiren haller FYT Disiplin Yönetmeliğinde belirtilmiştir.
Yazılı uyarı, ileride firma veya 3. şahıslara zarar verebilecek davranış ve özensizliklerin tespiti
halinde ilgiliye görevinde ve davranışlarında daha dikkatli, tedbirli, özenli ve yeterli olması
gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.
3.7.2.2. Yazılı uyarı, Genel Müdür ve bölüm amirlerince yapılır.
3.7.3. Ücret Kesme Cezasını Gerektiren Haller
3.7.3.1. Sözlü ve yazılı uyarıları gerektiren nedenler ortadan kalkmamışsa ve
uygunsuz fiil ve davranış devam ettiriliyorsa ücret kesme cezası verilir. Çalışanlara
ücret
kesme cezası en fazla iki yevmiye olarak verilebilir. Ücret Muhasebe ve Finans Bölüm
Amirliğince Ziraat Bankasına "Çalışma Bakanlığı adına" yatırılır.
3.7.3.2. Ücret kesme cezası, Genel Müdür ve bölüm amirlerince verilebilir ve ilgiliye
yazılı olarak iletilir. Bir kopyası çalışan özlük dosyasında saklanmak üzere İK Bölümüne teslim
edilir.
3.7.4. İşten Çıkarmayı Gerektiren Haller
3.7.4.1. İşten çıkarmayı gerektiren haller FYT Disiplin Yönetmeliğinde belirtilmiştir.
“İlgili çalışanın” yasaların ya da FYT Yönetmeliklerinin gereği olarak bir daha firmada
görevlendirilmemek üzere hizmet sözleşmesinin iş kanununun ilgili maddesine göre fesih
edilmesidir.
3.7.4.2. İşten çıkarma prosedürü Genel Müdür, ilgili bölüm amirleri ve İK Bölüm
Amirince yürütülür.
3.7.5. İşten Ayrılma/Çıkarma Prosedürü
İşten Ayrılma/Çıkarma Prosedürü FYT Disiplin Yönetmeliğinde belirtilmiştir.
3.8. İşe Geç Gelme
Çalışanın işe geç gelmesi, mesai saati içinde işi terk etmesi veya işi erken bırakması
hususunun tutanakla tespit etmesi halinde, çalışanın yılık ücretinden kesinti yapılır. Tutanak
örneği sayfa 42’dedir.
4.

Genel Kurallar
4.1. Çalışma Şartları

4.1.1. İş ortamının sağlıklı ve güvenli olması, çalışanların motivasyonunun arttırılması
ve daha iyi koşullarda hizmet sunulması yönünde gerekli önlemler alınır. Bu hususta
çalışanlarının görüşlerine yer verilir.
4.1.2. Kaliteli ürün ve hizmet verebilmek için yeter sayıda çalışan istihdamına özen
gösterilir. Çalışma saatlerinin verimli olması yönünde geliştirici önlemler alınır. İşlerin mesai
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saatleri içinde tamamlanmasına önem verilir. FYT İşyerlerinde uygulanan mesai çizelgesi sayfa
35’dedir.
4.1.3. Çalışanların izinlerini düzenli kullanmaları için azami çaba gösterilir.
Çalışanlar işyerlerindeki mesai başlangıç ve bitiş saatlerine uymakla yükümlüdür. Her ayın
ikinci Cumartesi günü mesai yoktur.
4.1.4. Ara dinlenmeler çalışma süresinden sayılmaz.
4.1.5. İşyerinde günlük kalma süresi olan 12 saat aşılmaz. Sabah saat:08.30'da
mesaiye başlayan çalışan en fazla saat:20.30'a kadar işyerinde kalabilir.
4.1.6. Çalışanlar kendilerine teslim edilen sarf malzemesi, yedek parça, ana malzeme
ve demirbaş malzemeleri korumak ve zarar görmemesini sağlamak zorundadır.
4.1.7. Çalışanlar; ihmal veya dikkatsizliğinden, mesleki yetersizliğinden, kusurundan
veya durumu yetkililere zamanında bildirmemekten, zararın büyümesini önlememekten
meydana gelen firma zararını ve firmaya rücu edilecek her türlü sorumluluğu karşılamak
zorundadır.
4.1.8. Çalışanların iş güvenliği ile ilgili malzemeleri zimmetle teslim almak, kullanmak,
kullandırmak ve muhafaza etmekle yükümlüdür.
4.1.9. Firmanın iş yapış biçimi, müşterilerin gereksinimlerini anlamaya ve karşılamaya
dönüktür. Müşteri odaklı çalışma prensibini esas alan iş yapış biçimimiz nedeniyle müşterileri
gereksinimleri müşteri gözüyle belirlenir. Bu nedenle çalışanlardan, müşteri gereksinimlerini
karşılayacak iş planları oluşturmaları ve bu planlara uygun olarak çalışma sistemi oluşturmaları
beklenir.
4.1.10. Aylık (30 gün) fiili çalışma süresi 225 saat olarak kabul edilir:
= Hafta içi 8 saat x 20 gün + Cumartesi 6,35 saat x 3 gün + Hafta tatili 7,5 saat
x 4 gün + 7,5 saat x 2 ilave gün (29 ve 30’uncu günler)
= 160 saat + 19,45 saat +30 saat + 15 saat = 224,45 saat
=225 saat
4.1.11. Fazla çalışılan aylar için denkleştirme ilan edilir.
4.1.12. Yarım gün olan resmi tatillerde mesai saat:13.00’de biter.
4.2. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
4.2.1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve FYT İSG Yönetmeliği gereğince
çalışanlar; kendisinin hareketinden veya yaptığı işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve
güvenliklerini tehlikeye düşürmez.
4.2.2. Çalışanlara verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda;
4.2.2.1. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve
diğer üretim araçları kurallara uygun şekilde kullanılır. Bunların güvenlik donanımları keyfi olarak
çıkarılmaz ve değiştirilmez.
4.2.2.2. Kişisel koruyucu donanımlar doğru kullanılır ve korunur.
4.2.2.3. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve
güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaşıldığında ve koruma tedbirlerinde bir
eksiklik görüldüğünde, İşveren Vekiline veya Çalışan Temsilcisine derhal haber verilir.
4.2.2.4. Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve
mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, İşveren Vekili ve Çalışan Temsilcisi ile iş birliği
yapılır.
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4.2.2.5. Kendi görev alanıyla ilgili olarak, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması
için İşveren Vekili ve Çalışan Temsilcisi ile iş birliği yapılır.
4.2.2.6. Çalışanların güvenli ve sağlıklı bir çevrede çalışmaya hakları vardır. Bu
yöndeki çabalara katkıda bulunmaları beklenir. Bu politika, firma çalışanlarının işçi sağlığı ve iş
güvenliği koşullarını iyileştirmek için etkin bir şekilde yönetilir ve takip edilir.
4.2.2.7. Çalışma yerlerini en son terk edenler, elektrikle çalışan tüm ofis gereçlerini
kapattıktan (özellikle toplantı odası ve yemekhane gibi yerlerdeki) sonra işyerinden ayrılır.
4.2.2.8. Gizli ve kritik bilgiler içeren her türlü evrak ve doküman çalışma saatleri
içinde veya dışında masa ve dolap üstlerinde bırakılmaz.
4.2.2.9. İşyerinden ayrılırken, çalışma ortamı temiz ve düzenli bırakılır.
4.2.2.10. Çalışma alanlarında hiçbir zaman tütün tüketimi yapılmaz.
4.3. Kaynakların Kullanımı
4.3.1. Çalışanlar, firma kaynaklarının ve varlıklarının uygun kullanımından ve
korunmasından sorumludur. Bunlar arasında firmanın varlıkları (ofis araç ve gereçleri ile bunlara
ait tüketim malzemeleri) ve finansal kaynakları bulunur.
4.3.2. Bu varlıklar ve kaynaklar iş amaçlarıyla uyumlu olarak firma yönetimi tarafından
belirlenen çerçeve dahilinde kullanılır. Genel Müdür tarafından izin verilmedikçe, firma varlıkları
ve finansal kaynaklar firmayla ilgili işler dışında kullanılmaz.
4.3.3. Her çalışan, firmanın varlıklarını herhangi bir zarar, yolsuzluk, kayıp veya
çalınmaya karşı koruma gayretinde olur.
4.3.4. Çalışanların kullanımına verilen demirbaşların özenli kullanılması ve düzenli
bakımlarının yapılması teslim alanın sorumluluğundadır. Demirbaşın teslim edildiği çalışan;
işten ayrılması durumunda, çıkış işlemleri yapılmadan önce, teslim almış olduğu demirbaşı
çalışır ve sağlam olarak İdari İşler Bölüm Amirine teslim etmekle yükümlüdür.
4.3.5. Çalışanlar, kullanımına verilen bilişim cihazlarına; İdari Koordinatörün bilgisi
dışında uygulama ve lisanssız yazılım yüklenmez.
4.3.6. Çalışanlar, müşterilerle ve firma içinde iletişim amacıyla kendilerine tahsis edilen
internet ve telefonları ve/veya hatları özel amaçlarla kullanamaz. Özel telefon görüşmeleri acil
durumlarda kısa olarak yapılır.
4.3.7. FYT uzantılı e-posta’ların iş dışındaki nedenlerle kullanılmamasına özen
gösterilir. Mümkün olduğunca, telefon yerine e-posta gönderilmesi tercih edilir.
4.3.8. Faks, fotokopi makinesi, yazıcı, internet vb. özel işler için kullanılmaz.
4.4. Firmaya Karşı Yükümlülükler
4.4.1. Çalışanlar işyerine ait veya işyeri ile ilgili edindiği, kullandığı her türlü bilgi ve
belgeyi işyeri dışına çıkarmaz ve/veya başkalarına göstermez, vermez.
4.4.2. Çalışanın görevini yapmamasından, eksik, kusurlu, geç yapmasından veya
zamanında yapmamasından dolayı firmanın uğrayacağı her türlü zarar veya kar kaybı ile
firmaya rücu edilecek zararlardan çalışan sorumlu olur.
4.4.3. Kurumsal iletişimde, firmanın antetli kağıtları ve elektronik posta şablonu
kullanılır.
4.5. Araç İhtiyacının Karşılanması
4.5.1. Firma envanterinde geçen veya kiralanmış binek araçların çalışanlara sürekli
ve/veya geçici zimmetlenmesi için kullanılacak Araç Zimmet Tutanağı ve Devir Teslim Esasları
sayfa 36-37’dedir.
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4.5.2. Araç görevlendirmesi ihtiyacının karşılanması kapsamında;
4.5.2.1. İlgili Böl.A.leri; yük aracını Lojistik Bölüm Amirinden, servis/binek aracını
İdari İşler Bölüm Amirinden talep eder.
4.5.2.2. Lojistik Bölüm Amiri ile İdari İşler Bölüm Amiri, aracı FYT içinden
karşılayamaz ise ihtiyaç gerekçeleri, ilgili Böl.A.leri tarafından direkt Gn.Md.'e arz edilir.
4.5.3. Çalışanların, mesai yapılmayan günlerde yük aracı haricindeki araçlardan
istifade etme talebi olması durumda; sayfa 38’de örneği gönderilen Binek Araç Talep
Dilekçesi’yle, ihtiyaç tarihinden en az üç gün önce İd.İşl.Böl.A.liğine müracaat edilir.
4.6. Araç Zimmetinin Üçüncü Kişilere Devredilmesi
Araç zimmetinin üçüncü kişilere devredilmesinde kullanılacak Araçlara Yapılan Geçici
Zimmet Tutanağı ve Devir Teslim Esasları Talimatı sayfa 39’dadır.
4.7. Müşterilerle İlişkiler
4.7.1. Günümüzde iletişimin temel öğesi olan telefon, kurumsal kimliğimiz belirleyen
araçlardan biridir. Telefonla iletişim sırasında, telefonu açınca “günaydın”, “iyi günler” şeklinde
bir ifadeden sonra firmamızın unvanı söylenir, sonra da konuşan kişi kendisini tanıtır.
4.7.2. Telefon konuşmalarında ses, yumuşak, kendine güvenen, ikna edici ve
karşısındakine yardıma hazır olduğunu hissettirici olur.
4.7.3. Etkili telefon konuşmasının, ortada bir telefon bulunduğunu unutturan ve karşı
karşıya (yüz yüze) sohbet hissini veren telefon konuşması olduğuna dikkat edilir.
4.8. İdari Faaliyetler ve Özlük işlemleri
4.8.1. Dış kurum, kuruluş ve firmalarla ilgili faaliyetler İd.İşl.Böl.A.’nce yürütülür. Bunlar:
4.8.1.1. Firma araçlarının; kira sözleşmelerinin, bakım ve onarımlarının, trafik ve
kasko sigortalarının, MTV ödemesinin, otomatik HGS/taşıtmatik işlemlerinin, trafik ve egzoz
muayenelerinin yapılması,
4.8.1.2. Türk Telekom, Turkcell, İGDAŞ, İSKİ vb. resmi kurum/kuruluşlarla ilgili
işlemlerin yürütülmesi,
4.8.1.3. İhtiyaç duyulan döşeme demirbaş malzemelerinin Sat.Böl.A vasıtasıyla,
mutfak/temizlik/kırtasiye malzemeleri ile araç/tesis bakım/onarım giderlerinin ise İd.İşl.Böl.A.ne
aylık olarak tahsis edilen avans marifetiyle temin edilmesi,
4.8.1.4. Çalışanın seyahat işlemlerinin (uçak bileti alınması, vize vb faaliyetler İK
Böl.A. tarafından) organize edilmesi,
4.8.1.5. Tesiste biriken kontamine olmamış, tekrar kullanılabilir, geri
dönüştürülebilir plastik, metal, cam ve kağıt-karton ambalaj atıkların yetkili kuruluşlara verilmesi,
4.8.1.6. Sigorta, belge, ruhsat ve raporların alınması, yapılması ve takip edilmesi,
4.8.1.7. İmalat artığı cam, strafor, taş yünü, betopan vb. malzemelerin yetkili
kuruluşlara verilmesi.
4.8.2. Firma İçinde Yürütülen Faaliyetlerle ilgili olarak;
4.8.2.1. Çalışma odalarında ihtiyaç fazlası olarak bulanan; her türlü kablo,
harddisk, cd, disk sürücüsü, mouse vb. malzemeler zamana bağlı kalmaksızın İd.İşl.Böl.A.liğine
teslim edilir.
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4.8.2.2. Doğalgaz ve elektik sarfiyatının kontrol altına alınabilmesi, önceki
dönemlerle mukayese edilebilmesi ve yıllık bütçe planlamasının yapılabilmesi maksadıyla
gerekli istatistiki bilgiler İd.İşl.Böl.A.liğince tutulur.
4.8.2.3. Hazır yemek firmaları ile yürütülen faaliyetler kapsamında;
4.8.2.3.1. İd.İşl.Böl.A.liğince; şantiyelerden gelen yemek sevk irsaliyeleri ile
firmalardan gelen faturaların uygunluğu kontrol edildikten sonra Muhasebe ve Finans Bölüm
Amirliğine teslim edilir.
4.8.2.3.2. Şantiyelerden gelen yemek sevk irsaliyelerinde mutlaka şantiye
formeni ile şantiye şefinin, merkeze gelen yemek sevk irsaliyelerinde ise ilgili yemekhane
görevlisi ile İd.İşl.Böl.A.nin imzası olur.
4.8.2.4. Atölyede, akşamları saat:20.00'ye kadar mesaiye kalınacak ise Atölye
Bölüm Amirince İdari İşler Bölüm Amirine bildirilmek suretiyle yemek siparişi verilir. Kişi sayısı;
4.8.2.4.1. Saat:13.30'a kadar bildirilirse tabldot yemek,
4.8.2.4.2. Saat:13.30'dan sonra bildirilirse hazır yiyecek ve içecek siparişi
verilir.
4.8.2.5. FYT merkez tesis park yerinin kapasitesi yeterli olmadığından, özel araçlar
mesai bitiminden sonra alınır. Aksaklıklar Firmayı Açan ve Kilitleyen Sorumlu tarafından mesai
başlangıcında İdari Koordinatöre bildirilir.
4.8.2.6. Atölyenin araç yükleme alanında yükleme yapılırken, araç radyo/teybinin
ses ayarının civarda oturan komşuları rahatsız etmeyecek seviyede olmasına dikkat edilir.
4.8.2.7. Böl.A.leri malzeme veya hizmet ihtiyaçlarını yeteri kadar önce ve ayrıntılı
olarak örneği sayfa 26’daki İhtiyaç Bildirim Formu ile İd.İşl.Böl.A.liğinden yapar.
4.8.2.8. Mesai bitiş saati hafta içi saat:18.00, Cumartesi günleri ise saat:16.20'dir.
Çalışanlar söz konusu saatlerden önce çalıştıkları birimi terk etmez.
4.8.2.9. Çalışanlar kullandıkları malzemenin bakım ve onarımı konulardaki
ihtiyaçlarını örneği sayfa 27’deki Onarım İstek Formu ile İd.İşl.Böl.A.liğinden yapar.
4.8.2.10. Firma dışına yapılan çalışan görevlendirmeleri nedeni ile ertesi gün öğle
yemeğine kalamayacak çalışan olduğunda, İd.İşl.Böl.A.liği; yemek sipariş miktarını "akşam
mesai bitiminden önce, Hazır Yemek Firmasına bildirerek" günceller.
4.8.2.11. FYT içinde kalacak tüm yazışma ve fotokopi işlemlerinde müsvette kağıt
kullanılmasına özen gösterilir. Bu maksatla fotokopi makinesinin haznesinde her zaman bir yüzü
iptal edilmiş fotokopi kâğıdı bulundurulur. Böl.A.leri; birimlerinde biriken kullanılabilir durumdaki
kağıtları geri dönüşüm kutusuna atmadan, ayrı bir yerde biriktirerek Ofis Görevlisine teslim eder.
4.8.2.12. Çalışanların özlük dosyaları hiçbir zaman imha edilmez. Arşivde saklanır.
4.8.2.13. Tüm çalışanlara her yıl en az bir defa periyodik muayene yaptırılır.
4.8.2.14. Çalışanlar görevlerini icra ederken,
4.8.2.14.1. Mesainin yürütülmesinde FYT mevzuatı ile yasal mevzuata aykırı
hiçbir işlem yapmaz ve yürütmez.
4.8.2.14.2. Bölüm amirlerince tereddüde düşüldüğünde doğrudan Genel
Müdüre danışılır.
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4.8.2.14.3. Mevzuata aykırı yapılan işlemlerden dolayı oluşacak her türlü
maddi ve manevi tazminat ile cezalardan; aksaklığa sebep olanlar ile tedbir almayan amirler
sorumlu olur.
4.8.2.15. FYT merkez tesisindeki kameriyenin temizliği Atölye Yemekhane
Sorumlusu tarafından Görev Tanım Formunda belirtilen esaslara göre yapılır.
4.8.2.16. Yürütülen faaliyetler gereği; çalışanlar sık sık birbirleriyle iletişime geçmek
durumundadır, ancak bu görüşmelerin çalışma performansını ve verimliliğini olumsuz
etkilemesine müsaade edilmez. İletişimde yüz yüze görüşmek yerine telefonla görüşme ve/veya
e-posta gönderilmesi tercih edilir.
4.8.2.17. Ofis içinde yapılan konuşma ve telefon görüşmelerinden diğer ofis
çalışanlarının olumsuz etkilenmemesi için kapılar sürekli olarak kapalı bulundurulur.
4.8.2.18. Tüm iç yazışmalarda "FYT Müh.İnş. ve Al.San.Tic.Ltd.Şti." ifadesi yerine
"FYT" ifadesi kullanılır.
4.8.2.19. Cumartesi günleri (her ayın 2'nci Cumartesi hariç) mesaisi 08:30- 16:20
saatleri arasında uygulanır. Toplam dinlenme süresi öğleden önce 10:00-10:15 ve 12:00-13:00
saatleri arasında olmak üzere bir saat on beş dakikadır. Öğleden sonra ara dinlenme yoktur.
4.8.2.20. İlgili mevzuat gereği; çalışanlara servis aracı tahsis edilmesi, ancak
mesaide vardiya düzeni uygulandığında, gece mesaisine kalanlar için zorunludur. Yürütülen
işin gereği olarak çalışan servis hizmeti iptal edildiğinde, çalışanlar kendi imkânları ile mesaiye
gidip gelir.
4.8.2.21. Mazeret izni alan çalışan, izne çıkarken ve işyerine dönüşünde Parmak
Basma Cihazına parmak basmayı unutmaz.
4.8.2.22. FYT bünyesindeki tüm bilgisayarların işletim sistemleri, office programları,
antivirüs programları ve çizim yazılımları lisanslıdır. Bu kapsamda;
4.8.2.22.1. Her bir bilgisayar kullanıcısına "Bilgisayar Talimatı" imzalatılır.
4.8.2.22.2. Yasa dışı (kopya ve/veya lisanssız) yazılımlar FYT bilgisayarlarına
yüklenmez.
4.8.2.22.3. Bilgisayarlara 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca
müzik vb. kanuna aykırı dosyalar/belgeler yüklenmez ve kopyalanmaz.
4.8.2.23. İd.İşl.Böl.A.nce; gün içindeki FYT'ye ait araçların mesai başlangıç ve bitiş
saatlerinde nerede olduğu hususu haftalık olarak e-posta ile Genel Müdüre gönderilir.
4.8.2.24. Sabah mesai başlangıcından sonra ve gün içinde yemekhanelerde veya
çalışma odalarında kahvaltı yapılmaz/yemek yenilmez.
4.8.2.25. İK Böl.A.nce Genel Müdüre, işe yeni alınan çalışanlar hakkında
"sözleşmenin devam etmesine/fesih edilmesine karar verilebilmesi için" deneme süresi
dolmadan iki iş günü öncesinde e-posta ile bilgi verilir.
4.8.2.23.4. İd.İşl.Böl.A.nce;
4.8.2.23.4.1. Merkez tesisin kompanzasyon sistemi (reaktif ve kapasitif
değerlerden dolayı elektrik faturalarına ilave tutar gelmemesi maksadıyla) her hafta Pazartesi
günü kontrol edilir ve tespit edilen değerler Kompanzasyon Panosunun yanına asılan bir çizelge
ile haftalık olarak takip edilir.
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4.8.2.23.4.2. Tespit edilen değerler her Pazartesi günü [reaktif değer
%(…)'dur. Kapasitif değer %(…) 'dir.] Günlük Çalışan ve Araç Yoklaması ile Genel Müdüre
gönderilir.
4.8.2.23.4.3. Değerler % 20 ve üzerine çıktığında yetkili bir elektrik firması ile
irtibata geçilir.
4.9. Tebliğ ve Tebellüğ İşlemleri
4.9.1. FYT'ye bağlı tüm işyerlerinde bir yazı veya talimatın tebliğ ve tebellüğ işlemleri
müteakip maddelerde belirtilen esas ve usullere göre yürütülür.
4.9.2. Genel Müdür onayını alan yazı ve talimatlar;
4.9.2.1. İK Böl.A.liğince;
4.9.2.1.1. İlk önce e-posta adresi olan tüm çalışanlara e-posta ile gönderilir ve
adres satırının çıktısı alınarak, yazı ve talimata iliştirilir.
4.9.2.1.2. Daha sonra Merkez'deki tüm çalışanlara örneği sayfa 40’da
gönderilen Talimat ve Yazı Tebellüğ Belgesi ile tebliğ edilerek, yazı veya talimatın arkasına
iliştirilir. Yazı ve/veya talimatın;
4.9.2.1.2.1. Tebellüğ işlemi üç iş günü içinde tamamlanmış olur.
4.9.2.1.2.2. Tebellüğü ile işin yapılması arasındaki sürede çalışana yüz
yüze ulaşılamıyorsa, telefonla işin içeriği hakkında bilgi verilir.
4.9.2.1.3. Fotokopisi, hem idari bölümdeki hem de atölyedeki duyuru panosuna
asılır.
4.9.2.2. Şantiye Sorumlularınca, tüm çalışanlara imza karşılığı tebliğ edilir ve
tebellüğ belgesi Sorumluluktan Kurtulma Dosyasında muhafaza edilir.
4.9.3. Yazı ve talimatların teslimatı mutlaka tüm işyerlerine dağıtılan Evrak Zimmet
Defterleri ile yapılır. Mümkün olmayan durumlarda ise;
4.9.3.1. Yazı "dosya suretinin arkasına teslim edilen kişinin adı ve soyadı açık
olarak yazılarak "imza karşılığı teslim edilir.
4.9.3.2. Talimat ise "……talimatı bana ……odasında izah edildi, okudum,
anladım.” ibaresi el yazısı ile yazılarak tebliğ edilir.
4.10. Araçların Kontrol ve Denetimi
4.10.1. Mesai içinde;
4.10.1.1. Araçların "şehir içinde nerelere gittiğini" ilgili Böl.A.leri/Şantiye Sorumluları
takip eder.
4.10.1.2. Böl.A.leri/Şantiye Sorumlularında araçların gittiği yerle ilgili tereddüt
oluşursa, İd.İşl.Böl.A.'nden "Araç Takip Sisteminden aracın hangi zaman diliminde nerede
bulunduğuna dair ayrıntılı yazıcı dökümü" talep edilir.
4.10.2. Mesai dışında ise;
4.10.2.1. İd.İşl.Böl.A. tarafından;
4.10.2.1. Hafta içi her gün saat:19.00'dan mesai başlangıcına kadar,
4.10.2.2. Cumartesi saat:17.00'den Pazartesi mesai başlangıcına kadar,
4.10.2.3. Resmi ve dini tatil günleri boyunca (her ayın 2'nci Cumartesi dahil)
olan tüm araç hareketleri Araç Takip Sisteminden kontrol edilir.
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4.10.2.2. Her hafta Salı günü sabah saat:10.00'a kadar tanzim edilen çalışan ve
araç yoklamasıyla uygunsuz araç kullanımı Genel Müdür’e bildirilir.
4.10.2.3. Tüm FYT araçlarına, Araç Takip Cihazı takılması için gerekli işlem yapılır.
4.11. Fazla Çalışma Esasları
4.11.1. Tüm işyerlerinde fazla çalışma, ancak çalışanın örneği sayfa 41’de gönderilen
Fazla Mesai Talep Formuyla olur.
4.11.2. İK Böl.A.liğince, Fazla Mesai Talep Formu;
4.11.2.1. Gn.Md.'ün onayı alındıktan sonra ayrı bir dosyada muhafaza edilir.
4.11.2.2. Puantaj hesaplamalarında birincil evrak olarak kullanılır.
4.11.3. FYT merkezinde, Hazır Yemek Firmasından talep edilecek tabldot veya hazır
yemek sipariş miktarını belirleyen "Atölye Yemek Talep Fişi" olarak da kullanılır. Ofis Görevlisi
veya Merkez Depo Sorumlusu tarafından Fazla Mesai Talep Formu olmadan sipariş verilmez.
4.11.4. Çalışan, işverenin talebi halinde “ihtiyaç halinde, olağanüstü/olağandışı
hallerde, ulusal tatil günlerinde, genel tatil günlerinde, hafta tatillerinde” çalışmak zorundadır.
Çalışılan fazlaya ilişkin ücretinin yılda 270 saate kadar olan kısmı temel ücrete dahil edilmiştir.
Ayrıca bir bedel veya fazla ücret ödenmez.
4.12. Atık Malzemelerin Toplanması
4.12.1. Atölyenin iç temizliği her gün mesai bitimine yarım saat kala, alt ve üst katların
dış mekân temizliğini ise her Cumartesi mesai bitiminden yeteri kadar önce yapılır.
4.12.2. Çalışan görevlendirmesi İmalat Bölüm Amiri tarafından yapılır.
4.13. FYT Mevzuatı Değişiklik Teklifi
FYT yazılı mevzuatının (yönetmelikler/talimatlar/yayımlanmış yazılar/görev tanım formları
vb) güncelleştirilmesi ve/veya değiştirilmesi maksadıyla, teklifte bulunmak istenildiğinde,
aşağıdaki başlıklar kullanılarak bir üst amire teklifte bulunulur.
4.13.1. Mevcut Durum (Değişikliğin yayınlanmış orijinal hali)
4.13.2. Teklif (Mevcut Durumun değiştirilmiş hali)
4.13.3. Teklifin Fayda ve Mahzurları (Bize sağlayacağı katma değer ne olacak? Teklifin
getireceği olumsuz taraflar var mı? gibi)
4.14. İş Yerine Giriş Çıkışlar
4.14.1. Bölüm Amirleri
4.14.1.1. İş gereği;
4.14.1.1.1. İşyerinde mesaiye geç başlayacağı veya mesaiyi erken terk
edeceği durumlarda;
4.14.1.1.1.1. Genel Müdüre gereği olarak, İK Böl.A.ne bilgi olarak e-posta
gönderir.
4.14.1.1.1.2. İşyerine giriş çıkışlarda Parmak Basma Cihazına parmak
basar.
4.14.1.1.1.3. İK Böl.A.’nce ERKON sisteminde elle düzeltme yapılır.
4.14.1.1.2. İşyerine mesai içinde giriş çıkış yaptığı durumlarda ise;
4.14.1.1.2.1. Genel Müdüre e-posta gönderir.
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4.14.1.1.2.2. Parmak Basma Cihazına parmak basılmaz.
4.14.1.2. Mazeret iznine ihtiyacı olduğu durumlarda;
4.14.1.2.1. Genel Müdüre gereği olarak, İK Böl.A.ne bilgi olarak e-posta
gönderir.
4.14.1.2.2. Parmak Basma Cihazına giriş çıkışlarda parmak basar.
4.14.1.2.3. İzine ayrılmadan önce, İK Böl.A.nden alınacak Ücretli/Ücretsiz İzin
Belgesini bizzat doldurur. Örneği sayfa 29’dadır.
4.14.2. İdari Personel
4.14.2.1. İş gereği;
4.14.2.1.1. İşyerinde mesaiye geç başlayacağı veya mesaiyi erken terk
edeceği durumlarda;
4.14.2.1.1.1. Bölüm Amirine gereği olarak, İK Böl.A.ne bilgi olarak e-posta
gönderir.
4.14.2.1.1.2. İşyerine giriş çıkışlarda Parmak Basma Cihazına parmak
basar.
4.14.2.1.1.3. İK Böl.A.nce ERKON sisteminde elle düzeltme yapılır.
4.14.2.2. İşyerine mesai içinde giriş çıkış yaptığı durumlarda ise;
4.14.2.1.1. Bölüm Amirine e-posta gönderir.
4.14.2.1.2. Parmak Basma Cihazına parmak basar.
4.14.2.3. Mazeret iznine ihtiyacı olduğu durumlarda;
4.14.2.3.1. Bölüm amirine gereği olarak, İK Böl.A.ne bilgi olarak e-posta
gönderir.
4.14.2.3.2. Parmak Basma Cihazına giriş çıkışlarda parmak basar.
4.14.2.3.3. İzine ayrılmadan önce, İK Böl.A.nden alınacak Ücretli/Ücretsiz İzin
Belgesini bizzat doldurur ve Böl.A.ne imzalatır.
4.14.3. Atölye Çalışanları
4.14.3.1. İş gereği;
4.14.3.1.1. İşyerinde mesaiye geç başlayacağı / mesaiyi erken terk edeceği /
mesai içinde giriş çıkış yaptığı durumlarda;
4.14.3.1.1.1. İK Böl.A. Geçici Görevlendirme Yazısı hazırlar.
4.14.3.1.1.2. İşyerine giriş çıkışlarda Parmak Basma Cihazına parmak
basar.
4.14.3.1.1.3. İK Böl.A. ERKON sisteminde elle düzeltme yapar.
4.14.3.2. Mazeret iznine ihtiyacı olduğu durumlarda;
4.14.3.2.1. İzine ayrılmadan önce, İK Böl.A.nden alacakları Ücretli/Ücretsiz İzin
Belgesini bizzat doldurur ve Atölye Böl.A.ne imzalatır.
4.14.3.2.2. Parmak Basma Cihazına giriş çıkışlarda parmak basar.
4.15. Geçici Görevlendirme
4.15.1. FYT Çalışanı olarak, iş yeri fiilen çalıştığı yerden farklı olan kişilerin, başka
yerlerde görevlendirilme ihtiyacı olduğunda uygulanacak hareket tarzı aşağıda belirtilmiştir.
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4.15.1.1.
çalışacaksa;

Görevlendirilecek

kişiler,

İşe

Giriş

Bildirgesinde

belirtilen

yerde

4.15.1.1.1. Kimin, ne zaman, nerede, ne yapacağı ve işyerine hangi vasıta ile
gidilmesi gerektiği e-posta ile İK Böl.A.ne bildirilir (Proje Böl.A. veya Şantiye Şefi).
4.15.1.1.2. Özlük dosyasındaki tüm evrak (taşeronlarda olduğu gibi) e-postayla
Ana İşverenin Şantiye Şefliğindeki ilgili kişiye gönderilir (İK Böl.A.).
4.15.1.1.3. Özlük dosyasındaki tüm evrakın fotokopisinin elden Ana İşverenin
Şantiye Şefliğindeki ilgili kişisine teslim edilmesi sağlanır (İK Böl.A. ve Görevlendirilen
Kişi).
4.15.1.1.4. Kişi, şantiyede İSG Eğitimi almadan ve Şantiye İşyeri Hekimi kişinin
çalışmasına “Onay” vermeden işbaşı yaptırılmaz (FYT Şantiye Şefi/Formen).
4.15.1.2.
çalışmayacaksa;

Görevlendirilecek

kişiler,

İşe

Giriş

Bildirgesinde

belirtilen

yerde

4.15.1.2.1. Kimin, ne zaman, nerede, ne yapacağı ve işyerine hangi vasıta ile
gidileceği e-posta ile İK Böl.A.ne bildirilir (Proje Böl.A. veya Şantiye Şefi).
4.15.1.2.2. Geçici görevlendirme yazısı hazırlanır (İK Böl.A.).
4.15.1.2.3. Görevlendirme yazısı “göreve gidilmeden önce” kişiye mutlaka
tebliğ edilir (İK Böl.A.).
4.15.1.2.4. İşyerinin yetkili kişisi ile görüşülerek özlük dosyasından hangi
evrakın istendiği sorulur (İK Böl.A.).
4.15.1.2.5. Ana İşveren’e ithafen yazılan yazıyı (varsa Ek’leriyle beraber)
işyerinin yetkili kişisine elden teslim etmeden işbaşı yapılmaz (Görevlendirilen Kişi).
4.15.1.2.6. İş bitiminde Teknik Servis Formu işyerinin yetkili kişisine imzalatılır
(Görevlendirilen Kişi).
4.15.1.3. Asıl iş yerinden farklı işyerlerinde çalıştırdığımız kişiler için ayrıca 6 aylık
periyodlarla Geçici Görevlendirme yapılır.
4.15.2. FYT Çalışanı olarak, iş yeri fiilen çalıştığı yer olan kişilerin, başka yerlerde
görevlendirilme ihtiyacı olduğunda uygulanacak hareket tarzı aşağıda belirtilmiştir.
4.15.2.1. Kimin, ne zaman, nerede, ne yapacağı ve işyerine hangi vasıta ile
gidilmesi gerektiği e-posta ile İK Böl.A.ne bildirilir (Proje Böl.A. veya Şantiye Şefi).
4.15.2.2. Geçici görevlendirme yazısı hazırlanır (İK Böl.A.).
4.15.2.3. Görevlendirme yazısı “göreve gidilmeden önce” kişiye mutlaka tebliğ edilir
(İK Böl.A.).
4.15.2.4. İşyerinin yetkili kişisi ile görüşülerek özlük dosyasından hangi evrakın
istendiği sorulur (İK Böl.A.).
4.15.2.5. Ana İşveren’e ithafen yazılan yazıyı (varsa Ek’leriyle beraber) işyerinin
yetkili kişisine elden teslim etmeden işbaşı yapılmaz (Görevlendirilen Kişi).
4.15.2.6. İş bitiminde Teknik Servis Formu işyerinin yetkili kişisine imzalatılır
(Gidilen yer FYT İşyeri ise tanzim edilmez.) (Görevlendirilen Kişi).
4.15.3. FYT Çalışanı olmayan kişilerin, şantiyelerde günübirlik çalıştırılma ihtiyacı
olduğunda uygulanacak hareket tarzı aşağıda belirtilmiştir.
Kişi, şantiyede İSG Eğitimi almadan ve Şantiye İşyeri Hekimi kişinin çalışmasına
“Onay” vermeden işbaşı yaptırılmaz (FYT Şantiye Şefi/Formen).
4.16. Teknik Servis Formu Kullanılma Esasları
Sayfa 19 / 45

4.16.1. Geçici veya kesin kabulü yapılmış işler için göreve gönderilecek FYT
Çalışanı,
4.16.1.1. Sayfa 43’de gönderilen Teknik Servis Formunu, görevlendirmeyi
talep eden Şantiye Şefi/Formen/Proje Bölüm Amirinden “ilgili yerlere gerekli bilgiler yazılmış
olarak” teslim alır,
4.16.1.2. Fiyatlandırma hariç eksiksiz olarak doldurur,
4.16.1.3. Görev bitimi Şantiye Şefi/Formen/Proje Bölüm Amirine teslim eder.
4.16.2. Şantiye Şefi/Formen/Proje Bölüm Amiri;
4.16.2.1. Yapılan işin ücretlendirmesi olacaksa, gerekli işlemleri Muhasebe ve
Finans Bölüm Amiri ile koordine eder,
4.16.2.2. Daha sonra formu İnsan Kaynakları Bölüm Amirine teslim eder.
4.16.3. İnsan Kaynakları Bölüm Amiri;
4.16.3.1. Formu teslim aldıktan sonra, sağ üst köşedeki Form Nu. Hanesine
Geçici Personel Görevlendirme Yazısının ara numarasını yazar,
4.16.3.2. Daha sonra formu yazıya iliştirerek birlikte dosyalar.
4.17. Sevkiyatın Düzenlenmesi
4.17.1. Sevk edilmeye hazır durumdaki;
4.17.1.1. Atölyede imalatı tamamlanan malzemelerin,
4.17.1.2. Doğrudan tedarikçi firmalardan teslim alınacak malzemelerin ve
4.17.1.3. Merkez depoda mevcut olan hammadde/aksesuar malzemelerinin “İş
Programının üç gün öncesinde” şantiyelerde bulundurulması hedeflenir (Tüm Böl.A.leri ve
Şantiye Şefleri).
4.17.2. Bu maksatla “Lojistik Böl.A.liğine saat:16.00’ye kadar teslim edilecek”
Sevkiyat Talep Formlarını hazırlayacak bölümler aşağıda belirtilmiştir.
4.17.2.1. Atölyede imalatı tamamlanan malzemelere ait “Atölye” Sevkiyat
Talep Formu Lojistik Böl.A.liği tarafından hazırlanır (Lojistik Böl.A.liği).
4.17.2.1.1. İmalatı tamamlanan malzemeler, gün içinde herhangi bir
zamanda Merkez Depo Sorumlusuna örneği sayfa 44’de gönderilen “İmalat Teslim Formu” ile
teslim edilir (İmalat Böl.A.liği, Lojistik Böl.A.liği).
4.17.2.1.2. Malzeme teslim edilmesi/teslim alınması maksadıyla İmalat ve
Montaj Elemanı Uğur Bayındır ve İmalat ve Montaj Elemanı Erdal AKSAKAL görevlendirilir
(İmalat Böl.A.liği).
4.17.2.1.3. Malzeme devir teslim yeri olarak, atölye içindeki panjurlu çıkış
kapısının solundaki yağlı boya ile işaretli 15 m2 lik alan kullanılır (İmalat Böl.A.liği, Lojistik
Böl.A.liği).
4.17.2.1.2. Merkez depoda mevcut olan hammadde/aksesuar malzemelerine
ait “Merkez” Sevkiyat Talep Formu Proje Böl.A.liği tarafından hazırlanır (Proje Böl.A.liği).
4.17.2.1.3. Şantiyenin hammadde/aksesuar malzeme ihtiyaçlarına ait “Şantiye”
Sevkiyat Talep Formu Şantiye Şefliği tarafından hazırlanır (Şantiye Şefliği).
4.17.2.1.3.1. Form Proje Böl.A.liğine gönderilir, ilgili Proje Uzmanının
talebi Lojistik Sorumlusuna iletilir (Proje Böl.A.liği, Lojistik Böl.A.liği).
4.17.2.1.3.2. Depoda olmayan malzemelerin temini için Lojistik Böl.A.liği
Satınalma Böl.A.liğinden talepte bulunulur (Lojistik Böl.A.liği, Satınalma Böl.A.liği).
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4.17.2.1.3.3. Taşeronlar için ihtiyaç duyulan malzemeler, Şantiye
Şefliğince doğrudan Lojistik Böl.A.liğinden talep edilir. Satınalma Böl.A.liğince tedarik edilen
malzemelerin faturası, taşeronların hak edişlerinden düşmek üzere Satınalma Böl. A.liğince
Muh.ve Finans Böl.A.liğine teslim edilir (Şantiye Şefliği, Lojistik Böl.A.liği, Satınalma Böl.
A.liği, Muh.ve Finans Böl.A.liği).
4.17.2.1.4. Doğrudan tedarikçi firmalardan teslim alınarak şantiyeye
götürülecek (veya merkez depoya getirilecek) malzemelerin devir teslimi Sevk İrsaliyesi
üzerinden yapılır. Teslim alınan malzemeler en geç ertesi gün Lojistik Böl.A.liğince Proje
Böl.A.liğine e-posta ile bildirilir (Lojistik Böl.A.liği, Satınalma Böl.A.liği, Proje Böl.A.liği).
4.17.2.1.4.1. Tedarikçi firmalardan teknik resmine göre teslim alınacak
malzemeler olduğunda, teknik resim ve malzeme bilgisi olan çalışan görevlendirmesi yapılır
(İmalat Böl.A.liği, Lojistik Böl.A.liği).
4.17.2.1.4.2. Şantiye Şefliği “hangi malzemelerin (miktar, kod, cins bilgileri
vb.), nasıl (insan gücü, vinç vb.), nereye ve ne zaman indirileceği konusunda hazırlık
yapılabilmesi için” bir gün önceden Satınalma Böl.A.liğince bilgilendirilir (Satınalma
Böl.A.liği, Proje Böl.A.liği, Şantiye Şefliği).
4.17.3. FYT sevkiyat aracı ile ilgili olarak;
4.17.3.1. Yükleme saat:17.00’den itibaren Sevkiyat Talep Formlarına “Proje
Böl.A.liğince 16:00-17:00 saatleri arasında onaylanmış cins ve miktarlar kadar olacaktır” göre
yapılır (Proje Böl.A.liği, İmalat Böl.A.liği, Lojistik Böl.A.liği).
4.17.3.2. Yüklenme veya boşaltmanın 17:00-18:00 saatleri arasında gerçekleşmesi
için tüm imkânlar kullanılır (İmalat Böl.A.liği, Lojistik Böl.A.liği).
4.17.3.3. Sevk edilecek malzemelerin araç kasasına istiflenmesi Sevkiyat Şoförü
tarafından yapılır (Lojistik Böl.A.liği).
4.17.3.4. Sevkiyat aracı ertesi gün en geç saat:09.00’da FYT’den ayrılmış olur
(Lojistik Böl.A.liği).
4.17.4. Ertesi günün sabahı sevk edilecek malzemelerin sevk irsaliyesi en geç 08:3009:00 saatleri arasında kesilir (Lojistik Böl.A.liği).
4.17.5. Tedarikçi firmalardan şantiyeye doğrudan götürülen;
4.17.5.1. Malzemelerin devir teslimi sevk irsaliyesi üzerinden yapılır (Şantiye
Şefliği, Lojistik Böl.A.liği, Tedarikçi Firma).
4.17.5.2. Malzemelerin devir teslimi esnasında tespit edilen eksik ve/veya yanlış
malzeme sevk irsaliyesi üzerine yazılarak taraflarca (Sevkiyat Şoförü ve Şantiye Şefi)
imzalanır (Şantiye Şefliği, Lojistik Böl.A.liği, Tedarikçi Firma).
4.17.5.3. Şantiyeye tedarikçi firmalardan sevk edilecek malzemeler, ihtiyaç
duyulması halinde “tedarikçi firmada malzeme araca yüklenirken” Şantiye Depocusu ve/veya
Formen tarafından sayılabilir (Şantiye Şefliği).
4.17.6. Şantiye Şefliğince sevk irsaliyeleri imzalandıktan sonra, müteakip günlerde;
4.17.6.1. Teslim alınan malzemelerin eksik veya yanlış geldiği şeklinde geri bildirim
yapılamaz.
4.17.6.2. Ancak orijinal ambalaj açıldığında eksik, hasarlı ve yanlış malzemeler
tespit edilirse, bunlar için aynı gün tutanak tutularak Satınalma Böl.A.liğine gönderilir ve Proje
Böl.A.liği ile Lojistik Böl.A.liğine bilgi verilir (Şantiye Şefliği, Satınalma Böl.A.liğine, Lojistik
Böl.A.liği, Proje Böl.A.liği).
4.17.7. Şantiyedeki Malzemelik Giriş Çıkış Kayıt Defterine;
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4.17.7.1. Aksesuar, sarf veya imal edilmiş her türlü tüm malzeme ilk sayfadan
itibaren kaydedilir (Şantiye Şefliği).
4.17.7.2. Ana malzemeler (el aletleri, avadanlık, iskele, döşeme demirbaş vb.) son
sayfadan itibaren kaydedilir (Şantiye Şefliği).
4.17.7.3. Malzemeliğe çıkan/giren her malzeme işlenir, ilgiliye imzalatılır ve
malzemenin depo mevcudu sayfasının son satırındaki “Depo Miktarı” hanesinde görülür
(Şantiye Şefliği).
4.17.7.4. Taşeronlara verilen malzemeler mavi renkli kalemle, diğer çalışanlara
verilen malzemeler ise siyah renkli kalemle kaydedilir (Şantiye Şefliği).
4.17.8. İş programının aksamaması maksadıyla, merkez depoya yük aracıyla gelecek
hammadde, iskele vb. malzemeler bir gün önceden İmalat Böl.A.liğine bildirilir (Şantiye
Şefliği, Satınalma Böl.A.liği, Lojistik Böl.A.liği, İmalat Böl.A.liği).
4.17.9. Diğer Hususlar (Tüm Böl.A.leri ve Şantiye Şefleri)
4.17.9.1. Bir gün önce tanzim edilen Sevkiyat Talep Formları; ertesi günün sevkiyat
programını oluşturmuş olacak ve ertesi gün bu formlarda değişiklik talebinde bulunulmaz.
4.17.9.2. Şantiyelere malzeme sevkinde İd.İşl.Böl.A.nden talepte bulunulmaz, gün
içinde çıkan acil malzeme ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla “Genel Müdür”den izin
almak şartıyla” şantiyedeki araçlardan istifade edilir.
4.17.9.3. Sevkiyat Şoförünün günlük iş programı Lojistik Böl.A. tarafından Proje
Böl.A.liği ile koordine edilerek, şantiyelere gidecek malzemelerin cins ve miktarları ise bir
gün öncesinde saat:17.00’e kadar Proje Böl.A.liği tarafından belirlenmiş olur.
4.18. İş Avansı Verilmesi
4.18.1. Muhasebe ve Finans Böl.A. tarafından İş Avansı sadece Şantiye Şeflerine
ve İstanbul dışına göreve gidenlere verilir.
4.18.2. Masraf Çizelgelerinin;
4.18.2.1. Muhasebesel kontrolü Muhasebe ve Finans Böl.A. tarafından,
4.18.2.2. Fatura ve/veya fişlerin uygunluğu İdari Koordinatör tarafından yapılır.
Örneği sayfa 45’dedir.
4.18.3. Masraf çizelgesini hazırlayan kişi,
4.18.3.1. Masraf Çizelgesi Sıra No Hanesi ile her bir fatura ve/veya fişin sağ
üst köşesine yazacağı rakamların birbiri ile aynı olmasına,
4.18.3.2. Tüm bilgilerin büyük harfle yazılmasına,
4.18.3.3. Faturalandırılamayacak harcamalar için İdari Koordinatör’den e-posta
ile “uygunluk/olabilirlik” onayı alınmış olmasına dikkat eder.
4.18.4. Yapılan tüm harcamalara ait fiş ve/veya /faturaların arkası;
4.18.4.1. Harcamayı yapan kişi tarafından imzalanacak ve harcamaya dair
ayrıntılı bilgi yazılacaktır (Yemek fişiyse kimlerin yediği, araç yıkaması yapıldıysa aracın plakası
vb.).
4.18.4.2. Uygunsa İdari Koordinatör tarafından imzalanır.
4.18.5. Şantiyede Ana İşveren tarafından sağlanan yemek sistemine dahil olmak
istemeyenler;
4.18.5.1. Yemek bedeli için ayrı Masraf Çizelgesi hazırlanır.
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4.18.5.2. Kişiye “fiş/fatura ibraz etmesi karşılığında” Şantiyedeki Hazır Yemek
Firmasının kişi başı günlük ücretlendirmesinin 30 gün ile çarpımı kadar ödeme yapılabilir.
4.18.6. Hazır Yemek firması olmayan işyerlerinde yemek bedeli öğün başına azami
15 TL olur.
4.18.7. Masraf çizelgeleri ile münferit yapılan tüm harcamalara ait fiş ve/veya
faturalar İdari Koordinatör’e bizzat teslim edilir.
4.19. Yıllık Çalışma Planı
FYT’nin bir yıllık zaman diliminde yürütülecek personel ve idari hususlarla ilgili çalışma planı
her yıl Aralık ayında yayımlanır.
Rica ederim.
ONAY
(……/……./2015)

Barış ATAĞ
Genel Müdür

EKİ
:
EK-A (EK Çizelgesi)
DAĞITIM
:
Gereği
:
Teklif Bölüm Amirliği’ne (E-posta ile gönderilmiştir.)
Proje Bölüm Amirliği’ne (E-posta ile gönderilmiştir.)
Satınalma Bölüm Amirliği’ne (E-posta ile gönderilmiştir.)
Lojistik Bölüm Amirliği’ne (E-posta ile gönderilmiştir.)
Muhasebe ve Finans Bölüm Amirliği’ne (E-posta ile gönderilmiştir.)
İmalat Bölüm Amirliği’ne
İdari İşler Bölüm Amirliği’ne (E-posta ile gönderilmiştir.)
İnsan Kaynakları Bölüm Amirliği’ne (E-posta ile gönderilmiştir.)
Anadolu Yakası Şantiye Şefliği’ne (E-posta ile gönderilmiştir.)
BARAN OSGB’ne (E-posta ile gönderilmiştir.)
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EK-A

EK Çizelgesi

1.

Organizasyon Şeması (Madde 1.1. Sayfa 25)

2.

İhtiyaç Bildirim Formu (Madde 4.8.2.7. Sayfa 26)

3.

Onarım İstek Formu (Madde 4.8.2.9. Sayfa 27)

4.

Yıllık İzin Formu (Madde 3.6.1. Sayfa 28)

5.

Ücretli/ücretsiz İzin Belgesi (Madde 4.14.1.2.3. Sayfa 29)

6.

Mesleki Danışmanlık Formu ve Doldurma Talimatı (Madde 2.4.9. Sayfa 30-31)

7.

Özlük Dosyasında Bulunacak Belgeler (Madde 3.1. Sayfa 32)

8.

Dilekçe Örneği (Madde 2.4.6. Sayfa 33)

9.

Mesai Çizelgesi (Madde 4.1. Sayfa 35)

10.

Araç Zimmet Tutanağı ve Devir Teslim Esasları (Madde 4.5.1. Sayfa 36-37)

11.

Binek Araç Talep Dilekçesi (Madde 4.5.3. Sayfa 38)

12.

Araçlara Yapılan Geçici Zimmet Tutanağı ve Devir Teslim Esasları (Mad. 4.6. Sayfa 39)

13.

Talimat ve Yazı Tebellüğ Belgesi (Madde 4.9.2.1.2. Sayfa 40)

14.

Fazla Mesai Talep Formu (Madde 4.11. Sayfa 41)

15.

İşe Geç Gelme Tespit Tutanağı (Madde 3.8 Sayfa 42)

16.

Teknik Servis Formu (Madde 4.16 Sayfa 43)

17.

İmalat Teslim Formu (Madde 4.17.2.1. Sayfa 44)

18.

Masraf Çizelgesi (Madde 4.18 Sayfa 45)
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Teklif
Böl.A.liği
Proje
Böl.A.liği
Satınalma
Böl.A.liği
Lojistik
Böl.A.liği
Muhasebe ve
Finans Böl.A.liği
Genel Müdür
İmalat
Böl.A.liği
İK
Böl.A.liği
İd.İşl.
Böl.A.liği
Anadolu Yakası
Şantiye Şefliği
Avrupa Yakası
Şantiye Şefliği
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İhtiyaç Bildirim Formu
İhtiyaç Bildiren Bölüm

:

İstek Nedeni

:

Nerede Kullanılacağı

:

İstek Tarihi

:

S.Nu.

Malzeme veya Hizmetin Cinsi

Miktarı

Ölçü Birimi

İhtiyaç Sahibinin
Adı Soyadı ve İmzası

Mal ve Hizmetin Özelliği

İlk Amirin
Adı Soyadı ve İmzası
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Onarım İstek Formu
Cinsi

Markası

Modeli

Miktarı

Arızası

Seri Numarası

Garantisi Olup Olmadığı

Teslimde Edilen İlave Malzemeler

Halihazırda Kullanılıp Kullanılmadığı

Malzemeyi Teslim Edenin Adı
Soyadı ve İmzası

Malzemeyi Teslim Alanın Adı Soyadı ve
İmzası

Faal Malzemeyi Geri Alanın Adı Soyadı
ve İmzası

Onarıma Gönderilen Yer
Onarıma Başlama Tarihi: …..…/….. /2015
Onarımın Bitiş Tarihi

…..:…./……/2015
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YILLIK İZİN FORMU
İzin İsteminde Bulunan Personelin
Adı ve Soyadı
Ünvanı
Geçen Yıldan Devreden İzin Süresi (*)
İçinde Bulunulan Yılda Hak Kazanılan İzin Süresi
Toplam İzin Süresi
Toplam İzinden İçinde Bulunulan Yılda Kullanılan İzin
Süresi
Toplam İzinden Kalan İzin Süresi
Kullanılacak İzin
Süresi
Başlangıç Tarihi

……/……./…..

Bitiş Tarihi (Tatile Rastlasa Bile Bitiş Günü Yazılır)

..…/……../…..

Göreve Başlayacağı Tarih

…./……../…..

İzinde Bulunacağı Açık Adres
Telefon No
İmzası
İzin Döneminde Yerine Bakacak Kişinin Adı Soyadı

İlgili Bölüm Amiri
Adı ve Soyadı:
İmzası

ONAY
GENEL MÜDÜR
Adı ve Soyadı:
İmzası

İlgili Personel .........../........../2012 tarihinde izinden dönmüş ve ........./........./2012 tarihinde
görevine başlamıştır.
ONAY

* Yılı içerisinde kullanılmayan izin süresi otomatik olarak ertesi yıla devreder.
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Ücretli / Ücretsiz İzin Belgesi
Adı ve Soyadı

:

Görevi

:

İzin Sebebi ve Yeri

:

Talep Edilen İzin Süresi

:

İznin Başlangıç Tarihi
İznin Bitiş Tarihi

:

İşe Başlangıç Tarihi

:

…….gün

…..…saat

………dakika

:

İzin Talep Eden

Uygun /
Uygun değil

Uygun /
Uygun değil

Uygun /
Uygun değil

………… Böl.A.

İK Böl.A.

Genel Müdür

İmza
Adı ve Soyadı
Unvan
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Mesleki Danışmanlık Formu Ve Doldurma Talimatı
1. Mesleki danışmanlık, şantiye sorumlularınca her bir çalışanın göreve başlamasından
iki hafta sonra ve bunu takip eden her İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısından önce
yapılmış olur.
2. Doldurulan form, şantiye sorumlularınca İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantılarında
İşveren Vekiline arz edilir.
3. Söz konusu formlar sözleşme bitene kadar şantiye sorumlularınca şantiyede
muhafaza edilir, daha sonra çalışanın özlük dosyasına konmak üzere İK Böl.A.liğine teslim
edilir.
4. Çalışan hakkında; 5'inci ve 6'ncı maddelerde belirtilen hususlar Şantiye Şefi/Formeni
tarafından doldurulur.
5.

Danışmanlık yapılan kişinin (Çalışanın)
a.

Adı ve soyadı

:

b.

Göreve başlama tarihi

:

c.

Danışmanlık tarihi

:

ç.

Şantiyedeki görevi

:

d.

T.C. Numarası

:

6. Mesleki değerlendirme; çalışanın katılışından 14'üncü takvim gününde, olumlu ve
olumsuz yorumlar yazılacak şekilde yapılır.
a.

Yaptığı işe katkı sağlıyor mu?

:

b.

Değişikliklere uyum sağlıyor mu?

:

c.

Kendini geliştirme yolları arıyor mu?

:

ç.

Baskı altında başarılı oluyor mu?

:

d.

Sonuçlara ulaşıyor mu?

:

e.

Mantıklı yargılara varıyor mı?

:

f.

Etkili iletişim yapıyor mu?

:

g.

Bilgi/becerisini paylaşıyor mu?

:

ğ.

Teknik yeteneklerini sergiliyor

:

h.

İş disiplini var mı?

:
. …(Çalışanın Adı Soyadı)…..
Görev Tanım Formunda Belirtilen Hususları Yerine
Getirir / Getiremez
( İmza )
……/……./2015
(…………Şantiye Şefi/Formeni )
( Adı Soyadı )
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7. İSG Kurul toplantılarından önce doldurulmuş olur.

Adı Soyadı

Tarih ve Saat

Baba Adı

Doğum Tarihi

Danışmanlık
Yapılan Yer

Görevi

Danışmanlık Konusu

İşe Başlama
Tarihi

Şantiyesi

Çalışanın Dikkat Edeceği
Hususlar
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Memleketi

Çalışanın İmzası

T.C. Numarası

Danışmanın İmzası

S.
Özlük Dosyasında Bulunacak Belgeler
Nu.
1 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

Temin Şahsi Şantiyeye
Edecek Dosya (fotokopi)
FYT
X
x

2

Bordro

FYT

X

x

3

Yıllık İzin Belgesi

FYT

X

x

Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (İkâmetgâh) (6A)

Kendisi

X

x

Nüfus Kayıt Örneği (6A)

Kendisi

X

x

Savcılık Belgesi (6A)
Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Kendisi

X

x

Kendisi

X

x

Diploma//Ehliyet/Okuryazar Belgesi

Kendisi

X

x

Fotoğraf

Kendisi

X

Hizmet Dökümü

Kendisi

X

Çalışma Belgesi

Kendisi

X

İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu

OSGB

X

x

Hemogram

OSGB

X

x

Açlık kan şekeri

OSGB

X

x

Tam idrar tahlili

OSGB

X

x

PA grafi

OSGB

X

x

EKG-Elektrokardiyografi

OSGB

X

x

SFT-Solunum fonksiyon testi

OSGB

X

x

Odyogram

OSGB

X

x

Kan Grubu

OSGB

X

x

Kaynakçı ve Boyacılar için; AST, ÜRE Tahlilleri

OSGB

X

x

Tetanoz Aşı Kartı

OSGB

X

x

4

5

6

Aile Durumu Bildirimi

FYT

X

7

İş Sözleşmesi

FYT

X

8

Görev Tanım Formu

FYT

X

9

İş Başvuru Formu

FYT

X

FYT

X

OSGB

X

OSGB

X

x

EĞİTİM
KURUMU

X

x

14 Mesleki Danışmanlık Formu

FYT

X

x

15 KKD Zimmet Formu

FYT

X

x

16 İmza ve Paraf Örneği Formu

FYT

X

17 FYT Yazılı Mevzuatı Tebellüğ Belgesi

FYT

X

18 FYT İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

FYT

X

10 Fazla Çalışma Muvakatnamesi
11 Yıllık Eğitim Formu ve Belgesi
İSG Yüksekte Çalışma (veya İşbaşı) Eğitimi Katılım
12
Tutanağı ve Belgesi
13 Mesleki Eğitim Belgesi
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Dilekçe Örneği

Adı Soyadı

:

T.C. Numarası

:

Görevi

:

Çalıştığı Birim

:

Konu

:

Tarih

:

Genel Müdürlüğe

1. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu’na 4 4120 0707 1219678 034 24 62 010
sicil numarası ile kayıtlı işyerinizde çalışmaktayım.
2. Uygun görüldüğü taktirde, yıllık iznimin 7 (yedi) günlük kısmını 18/06/2013 tarihinden
itibaren kullanmak istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

İmza

İmza

:

Adı ve Soyadı

:

Unvan

:

Uygun/uygun
değil

Uygun/ uygun
değil

Uygun/uygun
değil

İlgili Böl.A.

İK Böl.A.

Genel Müdür
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AYIN 1,3 VE 4'ÜNCÜ HAFTALARINDA UYGULANACAK
CUMARTESİ MESAİSİ

HAFTA İÇİ MESAİSİ
SAAT

SÜRE
(DAKİKA)

SÜRE

FAALİYET

SAAT

MESAİ BAŞLANGICI

...…. – 08:30

–––––

(DAKİKA)

FAALİYET

....… – 08:30

–––––

08:30 – 10:00

90

ÇALIŞMA

08:30 – 10:00

90

ÇALIŞMA

10:00 – 10:15

15

ARA DİNLENME

10:00 – 10:15

15

ARA DİNLENME

10:15 – 12:00

105

ÇALIŞMA

10:15 – 12:00

105

ÇALIŞMA

12:00 – 13:00

60

ÖĞLE YEMEĞİ

12:00 – 13:00

60

ÖĞLE YEMEĞİ

13:00 – 15:00

120

ÇALIŞMA

13:00 – 16:20

200

ÇALIŞMA

15:00 – 15:15

15

ARA DİNLENME

16:20 – ..........

–––––

15:15 – 18:00

165

ÇALIŞMA

18:00 – ..........

–––––

18:00 – 18:15

15

ARA DİNLENME

18:15 – 20:00

105

ÇALIŞMA

20:00 – …..…

–––––

MESAİ BİTİMİ

MESAİ BİTİMİ
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MESAİ BAŞLANGICI

MESAİ BİTİMİ

Araç Zimmet Tutanağı ve Devir Teslim Esasları

Cinsi
Plakası
Teslim Edilme
Tarihi
Teslim Edilme
Saati
İade Edilme Tarihi
İade Edilme Saati
İade Durumu
(faal/hasarlı/arızalı)
1. FYT Müh.İnş.ve Al.San.Tic.Ltd.Şti. (Kısaca FYT olarak adlandırılacaktır.) envanterinde
geçen veya kiralanmış binek araçların çalışanlara sürekli ve/veya geçici zimmetlenmesi için
iş bu Araç Zimmet Tutanağı (Kısaca Tutanak olarak adlandırılacaktır) kullanılacaktır.
2. Araçlarının müsait olması ve araç talebi olan çalışanın uygun sürücü belgesi/tecrübesi
olması durumunda,
a.

İd.İşl.Böl.A.;

(1) Aracı; zimmetli olduğu kişiden daha önce yapılan tutanağa göre teslim alır, aracı
talep eden kişiye tutanakla teslim eder ve geri teslim alır.
(2) Bir hasarın olmaması halinde bile bu tutanak araç dosyasında saklanır. Aksi
taktirde 2.b.(1) maddesinde belirtilen hususlarla ilgili oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan
sorumlu olur.
(3) Aracı teslim alırken ve/veya teslim ederken; kaportadaki hasarlar yanında akıntı,
sızıntı ve anormal ses kontrolünü de yapar.
(4) Tutanağı; aracı geçici olarak teslim alan tüm çalışanlara her bir görevlendirme
için ayrı ayrı hazırlar.
(5) Tespit ettiği hasarlar için ayrı bir tutanak tutar (müteakip ilk iş gününde Genel
Müdüre onaylatır.), tutanağı sürücüye imzalatır, gerekli onarımı yaptırdıktan sonra aracı
ilgilisine teslim eder ve faturayı Muhasebe ve Finans Bölüm Amirine teslim eder. Ödemeler
havale/EFT yapılmak suretiyle yapılır.
(6) FYT merkezinde yapılan tüm binek araç devir teslimlerinde, iş bu tutanağın
hazırlanmasından sorumludur.
b.

Aracı Teslim Alan,
(1) Aracı kullandığı süre içindeki;
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(a) Kusurundan dolayı meydana gelen hasarlardan veya arızalardan,
(b) Sebep veya taraf olacağı kaza/hasar/yaralama/yaralanma ve ölüm
sebebiyle oluşacak her türlü maddi ve manevi tazminatların FYT'ye rücu eden kısmından,
(c) Sebep olduğu trafik cezalarından, cezalı OGS/HGS ödemelerinden sorumlu
olur.
(2) Trafik kurallarına uyar ve trafik mevzuatında belirtilen hız limitlerinin dışına
çıkmaz.
(3) Aracını durmanın/duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmez.
(4) Aracın kontak anahtarını görev dönüşü İd.İşl.Böl.A.ne (aracı teslim aldığı kişiye)
bizzat teslim eder.
(5) Göreve çıkmadan önce aracın, trafiğe çıkmasında mahzur olup olmadığını ve
araç kaportasında hasar, akıntı, sızıntı, anormal ses vb. olup olmadığını kontrol eder.
(6) Aracı Genel Müdürün onayını almadan özel maksatlarla kullanmaz.
3. FYT merkezi dışında yapılan tüm binek araç devir teslimlerinin "iş bu tutanakta belirtilen
esaslar çerçevesinde yapılmasından" İd.İşl.Böl.A.ne karşı araç zimmeti olan kişiler
sorumludur.

TESLİM EDEN

TESLİM ALAN

ADI - SOYADI
GÖREVİ

İdari İşler Bölüm Amiri

T.C. NU.
İMZA
BEYAN

-
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Araç zimmet tutanağında
yazılı hususlara uyacağımı
beyan ve taahhüt ediyorum.

Binek Araç Talep Dilekçesi
Adı Soyadı

:

T.C. Numarası

:

Görevi

:

Çalıştığı Birim

:

Konu

:

Talep Tarih

:

İhtiyaç Sebebi

:

Hangi Tarihte/Tarihler Arasında Talep Edildiği:

Genel Müdürlüğe
1. Firmaya ait ……………….……..plaka numaralı ……………marka…………………model
aracın, kullandığım süre içindeki;
a.

Yakıt masraflarını,

b. Sebep veya taraf olduğum olası kaza/hasar/yaralama/yaralanma ve ölüm sebebiyle
oluşacak her türlü maddi ve manevi tazminatlarının firmaya rücu eden kısmını ve
c.
2.

Sebep olduğum trafik cezalarını karşılayacağımı beyan ve taahhüt ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim. . …. /…. /2015

imza
Adı ve Soyadı

Uygundur / Uygun değildir
……/……./2015

Barış ATAĞ
Genel Müdür

Barış ATAĞ
Genel Müdür
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Araçlara Yapılan Geçici Zimmet Tutanağı ve Devir Teslim Esasları
Araçlarının müsait olması ve araç talebi olan çalışanın uygun sürücü belgesi/tecrübesi
olması durumunda,
1.

Aracı Teslim Eden:
a.

Aracı talep eden kişiye imza karşılığı teslim eder ve geri teslim alır.

b.

Bir hasarın olmaması halinde bile bu tutanak araç dosyasında saklanır.

c. Aracı teslim alırken ve/veya teslim ederken; kaportadaki hasarlar yanında akıntı,
sızıntı ve anormal ses kontrolünü de yapar.
2.

Aracı Teslim Alan:
a.

Aracı kullandığı süre içindeki;
(1) Kusurundan dolayı meydana gelen hasarlardan veya arızalardan,

(2) Sebep veya taraf olacağı kaza/hasar/yaralama/yaralanma ve ölüm sebebiyle
oluşacak her türlü maddi ve manevi tazminatların FYT'ye rücu eden kısmından,
(3) Sebep olduğu trafik cezalarından, cezalı OGS/HGS ödemelerinden sorumlu
olur.
b. Trafik kurallarına uyacak ve trafik mevzuatında belirtilen hız limitlerinin dışına
çıkmaz.
c.

Aracını durmanın/duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmez.

ç.

Aracın kontak anahtarını görev dönüşü İd.İşl.Böl.A.ne bizzat teslim eder.

d. Göreve çıkmadan önce aracın, trafiğe çıkmasında mahzur olup olmadığını ve araç
kaportasında hasar, akıntı, sızıntı, anormal ses vb. olup olmadığını kontrol eder.
e.

Aracı Genel Müdürün onayını almadan özel maksatlarla kullanmaz.

Aracı Teslim Alanın
Teslim Teslim
Adı Soyadı
Alma
Alma
Tarihi
Saati

İmza

Aracı Teslim Edenin
Geri
Geri
Adı Soyadı
Alma
Alma
Tarihi
Saati
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İmza

Talimat ve Yazı Tebellüğ Belgesi

Tebliğ Konusu

: ………………………………………………………………

Evrakı Yayımlayan

: İdari İşler Bölüm Amirliği

Tebliğ Edilen Evrakın Tarihi

: …../……./2015

Tebliğ Edilen Evrakın Nu.su : İd.İşl.:…..-……-2015
Tebliğ Edenin Kimliği

S.NU.

ADI SOYADI

1

………………………

2

……………………

: İd.İşl.Böl.A'nin Adı Soyadı ve Görevi

TEBELLÜĞ
TARİHİ
…../……/2015
…../……/2015
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AÇIKLAMALAR
El yazısı ile
Okudum anladım
ibaresi yazılır.
El yazısı ile
Okudum anladım
ibaresi yazılır.

İMZA

Fazla Mesai Talep Formu
İşverenin
Adı Soyadı-Unvan
Adresi
SSK İşyeri Sicil No

:FYT Müh.İnş.ve Al.San.Tic.Ltd.Şti.
:Ihlamurkuyu Mah. Ateş Cad. Hatipler Sok.No:2 Ümraniye-İstanbul
:2 3506 0707 1182167 034 24 90

1. Yapılacak İşin İzahı

:

2. Yapılacak İşin Tarihi

:

Adı Soyadı

Görevi

Başlama
Saati

Bitiş
Saati

Süresi

İmza

3. Yukarıda yazılı işleri yapmak üzere, tarihleri ve çalışma saatleri belirtilmiş günlerde fazla
mesai yapmak istiyorum. Söz konusu talebimin onaylanmasını arz ederim.
Uygundur. /
Uygun değildir.
İmza

:

Tarih
Adı ve Soyadı
Görevi

:
:
:

İmalat Böl.A.

Uygundur. /
Uygun değildir.

Proje Böl.A.
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Uygundur. /
Uygun değildir.

Genel Müdür

İşe Geç Gelme Tespit Tutanağı
İşverenin :
Adı Soyadı-Unvanı

: FYT Müh.İnş. ve Alüminyum San.Tic.Ltd.Şti.

Adresi

: Ihlamurkuyu Mah. Ateş Cad. Hatipler Sok. No:2 Ümraniye

SGK İşyeri Sicil No

: 2 3506 0707 1182167 034 24 90

İşine Geç Geldiği Tespit Edilen Çalışanın :
Adı Soyadı
:
Bölümü

:

Görevi
T.C. Kimlik No.

:
:

1. Yukarıda kimlik bilgileri yazılı çalışanın görevli olduğu ..................................................... Bölüm
Amirliğine ..... / ..... / 2015 tarihinde ................. saat …………..dakika süre ile geç geldiği tespit
edilmiştir.
2.

İşbu tutanak ..... / ..... / 2015 tarihinde imza altına alınmıştır.
Olayı Tespit Eden

Olayın Tanıkları

Çalışan

Adı Soyadı
Görevi
İmza

Ücret Kesinti Onayı

1.

2.

Yukarda kimlik bilgileri yazılı çalışan;
a.

İzin almaksızın, haklı bir sebebe dayanmaksızın işe geç geldiğinden,

b.

İş Sözleşmesi gereği geç kaldığı süre aylık ücretinden kesilecektir.

Gereğinin yapılmasını rica ederim. ….... / ....... / 2015

Barış ATAĞ
Genel Müdür

Sayfa 42 / 45

TEKNİK SERVİS FORMU
Form Nu.:
Servisi Talep Eden Firma / Kişi
Kimliği
Servis Talep Tarihi
Servis Yapılacak Adres
Servis Yapılacak Yerdeki Yetkili
Kişinin Adı Soyadı
Servis Yapılacak Yerdeki
Kişinin Telefon Nu.su

(Şantiye Şefi, Formen veya Proje Bölüm Amiri tarafından doldurulacaktır.)
(Şantiye Şefi, Formen veya Proje Bölüm Amiri tarafından doldurulacaktır.)
(Şantiye Şefi, Formen veya Proje Bölüm Amiri tarafından doldurulacaktır.)
(Şantiye Şefi, Formen veya Proje Bölüm Amiri tarafından doldurulacaktır.)
(Şantiye Şefi, Formen veya Proje Bölüm Amiri tarafından doldurulacaktır.)

Şikayet / Bildirilen Arıza
(Şantiye Şefi, Formen veya Proje Bölüm Amiri tarafından doldurulacaktır.)
Yapılan ve (varsa) Yapılamayan İşler

Kullanılan Malzeme

İşe Başlama Tarih ve
Saati
Başlangıç km

İşin Bitiş Tarih ve Saati
Bitiş km

Garanti Kapsamında
Olup Olmadığı

Servis Ücreti
(KDV Hariç)

(Varsa) Garanti
Başlangıç Tarihi

Malzeme Bedeli
(KDV Hariç)

Yapılacak İşin İlk Halinin Fotoğrafı
EK’tedir.

Ekipte Görevlendirilen
Çalışan Kimlikleri

Yapılan İşin Fotoğrafı
EK’tedir.

Ekip Şefi Kimlik Bilgisi ve
İmzası

Sayfa 43 / 45

Malı/İşi Teslim Alan/Kabul Eden
Yetkilinin Kimlik Bilgisi ve İmzası

İmalat Teslim Formu
Sıra
Nu.

Şantiye

Malzeme
Kodu

Teslim Eden

Malzeme Bilgisi

Teslim Alan

Adı Soyadı
Görevi
İmza
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En
(mm)

Boy
(mm)

Genişlik
(mm)

Miktar

Birim

BEYAN TARİHİ
15.1.2015

NO
44

MASRAF ÇİZELGESİ

S.
NO

TARİH

1

11.1.2015

1

MEVLANA DÖNER

10,00 TL

2

12.1.2015

-

FATURA VİZYON (TTNET)

59,00 TL

12..01.2015 -

FATURA VİZYON (TTNET)

59,25 TL

3

EVRAK
NO

BELGE
TUTARI

AÇIKLAMA

4

12.1.2015

-

FATURA VİZYON (TELEKOM)

32,75 TL

5

12.1.2015

-

FATURA VİZYON (TELEKOM)

147,00 TL

6

6.1.2015

AA261772 YURTİÇİ KARGO

7

8.1.2015

25075

8

10.1.2015

8,78 TL

AMERICAN ENGİLİSH CENTER

500,00 TL

TEDİYE

50,00 TL

TOPLAM:

HAZIRLAYAN
İSİM
TARİH
İMZA

:
:
:
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ONAY

866,78 TL

