
 



İŞYERİ DİSİPLİN KURALLARI VE İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI 

1.       İşyerinde alınmış tüm iş güvenliği tedbirlerine uyulması gerekmektedir. 

2.       Tüm personelin işe vaktinde gelmesi gerekmektedir. 

3.       İşe izinsiz gelmemezlik yapılmayacaktır. 

4.       İşe izinsiz gelmeyen personelden her gelmediği gün için maaşından kesinti yapılacaktır. 

5.       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 durumunda iş sözleşmesi derhal fesih edilecektir. 

6.       İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi veya 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 

durumunda iş sözleşmesi derhal fesih edilecektir. 

7.       Haber vermeden (ihtar süresi dolmadan) işten ayrılan işçiden 15 günlük ücreti tutarında tazminat alınacaktır. (İş Kanunu’na 

göre işçinin kıdemi arttıkça ihbar tazminatının miktarı artmaktadır.) 

8.       İşçi mesai saatlerine uymakla yükümlüdür. 

9.       Molalarda ve paydoslarda makinesini açık bırakan işçiden İş Kanunu’na göre 2 günlük ücreti kadar maaşından kesinti 

yapılacaktır. 

10.   İşçinin kendisine özel kesim, kalıp ve dikim talebinde bulunması kesinlikle yasaktır. 

11.   Mesai saatleri içerisinde telefonla konuşmak ve ilgilenmek, çalışan arkadaşlarını meşgul etmek, mola zamanından önce paydos 

etmek kesinlikle yasaktır. 

12.   İşyerinde ilgili alanlarda ve ilan tahtasında bir örneği asılmış bulunan İşyeri İş Güvenliği Talimatlarını okumak ve bu talimatlara 

aynen uymak zorundadır. 

13.   İşyerinin güvenliğini tedbirlerini belirten ikaz ve levhaları okumak ve bu levhalardaki ikazları daima dikkate almak zorundadır. 

14.   Tüm çalışanlar görevli olduğu işi yapmakla yükümlüdür. Amirin verdiği emre uymak zorundadır. 

15.   İzinsiz işten ayrılmak yasaktır. İzin almadan işyerine hemşehri, akraba ve arkadaş getirmek yasaktır. 

16.   Tüm çalışanlar iş ahlakını ve çalışma disiplinini ön planda tutarak çalışmak zorundadır. İşyerinde işi tehlikeye düşürecek 

hareketlerde bulunmayacaktır. 

17.   İşyerinde şakalaşmak yasaktır. 

18.   Herhangi bir kaza olduğunda durumu üst amirine bildirmekle yükümlüdür. 

19.   Makinelerin açık ve kapalı kısımlarında çalışır halde bulunan hareketli kısımlara el sokmak yasaktır. 

20.   İşyeri içerisindeki tüm alanlarda sigara içmek yasaktır. 

21.   İş yerinde koridorlara, merdiven başlarına ve geçit yerlerine geliş gidişleri önleyecek şekilde malzeme koyulmayacaktır. 

22.   Elektrikçilerin dışında hiç bir kimse elektrik işlerine müdahale etmeyecek, arıza anında elektrikçiye haber verilecektir. 

23.   Ecza dolabında bulunan ilaç ve benzer malzemeler ilgililerinin haberi olmadan asla kullanılmayacaktır. 

24.   İşçiler, sorumluluğu altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri korumak ve düzgün kullanmak 

zorundadır. 

25.   İşçiler işyerinde çalışma barışını ve huzuru bozucu davranışta bulunamazlar. 

İşbu talimat tutanağını tamamen okuyup anlayarak ve İş Güvenliği kaidelerine ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek 

serbest irade ve arzusu altında 2 nüsha olarak imzalıyorum. 
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