
 

 

ATATÜRK ÇAY VE BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR TALİMATI  

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi 

T-05 01.04.2009 01 22.04.2010 
 

 

Hazırlayan 

İbrahim AKGÜL 

Mali ve İdr. İşlr.Kıs. Müd. 

Kontrol Eden 

Kubilay TÜRKYILMAZ 

KALİTE YÖNETİCİSİ 

Onaylayan 

İ.Ali KABAOĞLU 

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ 

Sayfa No 

   
1 / 1 

 

 Sayın Misafirimiz. 

 

 Uygulamakta olduğumuz Kalite Yönetim Sistemi gereği  sizlerin, çalışanlarımızın ve 

müşterilerimizin haklarının korunması ve rahat etmelerinin sağlanması amacıyla ziyaretiniz sırasında 

aşağıda belirtmiş olduğumuz kurallara dikkat etmenizi önemle rica ederiz.  

 

1. Ziyaretiniz  sırasında size  Enstitü personeli eşlik edecektir. 

2. Ziyaret saatleri 09:00-15.00 arası olup bu saatler dışındaki ziyaretçi talepleri kabul 

edilmeyecektir. 

3. Ziyaretçilere verilen “ziyaretçi kartı” bu saatler arasında kullanılabilir. 

4. Ziyaretçi kartınızı  ziyaret süresince üzerinizde görünür şekilde taşımalısınız.  

5. Ziyaretiniz sırasında Enstitü tarafından belirtilen tüm kurallara uymak zorundasınız. 

6. Size verilen ziyaretçi kartınızı kaybettiğiniz takdirde lütfen en kısa sürede size eşlik eden 

personele bildiriniz. Kayıp olan kartla ilgili olarak Enstitü Yönetimi ispat niteliğindeki her 

türlü belgeyi sizden talep edebilir. 

7. Ziyaretinizin bitiminde kartınızı lütfen çıkışta teslim ediniz.. 

8. Ziyaretiniz sırasında oluşabilecek iş kazası gibi durumlardan Enstitü Yönetimi sorumlu 

değildir. 

9. Ziyaretiniz sırasında kıymetli eşya ve malzemelerinize dikkat ediniz. Kaybolmaları 

durumunda Enstitü Yönetimi sorumlu değildir. 

10. Laboratuarlardaki geziniz sırasında lütfen üçüncü şahıslara ait bilgilerin gizliliği ilkesine 

dikkat ediniz. Laboratuar cihaz, ekipman ve malzemelerine dokunmayınız. Bu malzemelere 

zarar verecek davranışlarda bulunmayınız. 

11. Ziyaret ve/veya iş sonrası teslim edilmesi istenen kuruma ait dokümanları kuruma mutlaka 

teslim ediniz.  

12. Kurum hakkında öğrenilen bilgileri hiçbir sebep ve koşulda açıklamayınız ve kendinize 

verilen  hiç bir dokümanı izinsiz olarak çoğaltmayınız. Aksi ispat edildiği taktirde hukuki 

işlem yapılacak ve  bütün zarar Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri  Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğünce tazmin edilecektir. 

12. Ziyaret ve/veya iş için gelen misafirlerimiz , ziyareti süresince  kendisine ve kuruma               

verdiği bütün zararlardan sorumludur. 

Yukarıdaki hususların tümünü okudum. Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğünde bulunacağım süre içerisinde  tüm yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul ve taahhüt 

ederim. 
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