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BİRİNCİ KISIM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar, Teşekkül Organizasyon Yapısı
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez
teşkilâtında ana hizmet birimleri, danışma, denetim ve yardımcı birimler ile taşra teşkilâtı birimlerinin
görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usûl ve esasları, ortak görevler, yönetim kademeleri ile Teşekkül
personelinin sorumluluk, yetki ve iş ilişkileri, kurul ve komisyonların yapısı ve görevlerini, vekâlet, yetki
devri ve görevler ayrılığı ilkesini, iç kontrole ilişkin yetki ve sorumlulukları, iç denetimi, insan kaynakları
misyonu, vizyonu ve ilkelerini ve personel politikasını, insan gücü plânlamasının genel esaslarını ve
kariyer yönetiminin ilkelerini düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun, 8/6/l984 tarihli ve 233 sayılı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen tanımlar ve kısaltmalar aşağıda belirtilmiştir:
A) Bu Yönergede geçen tanımlar;
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/12/2016
tarihli ve 28140 sayılı oluru ile bent numaralarında yapılan değişiklik.

a) Ağ (Network): Uç kullanıcıların birbirine bağlanmasıyla oluşan ağı,
b) Amortisman: Taşınmazların aşınmalarına karşılık olarak, yıllık kârdan ayrılan belirli orandaki
payı,
c) Analiz teati işlemi: İhraç edilen konsantre bor ürünlerinin, kat’i faturaya esas olacak B2O3
tenörü ve nem oranının satış şartlarına uyup uymadığının tespit edilmesi amacıyla, uluslararası kabul
görmüş gözetim firmasının sevkiyat esnasında aldığı numunelerin alıcının ve satıcının laboratuvar
incelemesi ile elde edilen sonuçlarının, alıcı ve satıcı tarafından karşılıklı olarak değişimini,
ç) Araştırma-geliştirme (AR-GE): Bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla,
sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen yaratıcı çabayı ve bu bilgi birikiminin mevcut ve yeni
uygulamalarda kullanımını,
d) Araştırma-geliştirme yatırımları: Bilimsel araştırma yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek
üzere araştırma kurumlarınca ve özellikle üniversitelerce yürütülen yatırımları,
e) Ara ürün: Satılacak nitelikte spekt değerleri taşımayan ürünleri,
f) Avan proje: Ön proje ilk tasarımı,
g) Avarya: Deniz yolculuğundaki olağanüstü giderleri, gemi veya yükte meydana gelecek bütün
hasarları,
ğ) Aynî haklar: İrtifak ve intifa hakları ile ipoteği,
h) Bağlı ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Teşekküle ait olan şirketleri,
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ı) Bilgi analiz ve yönetim raporlama sistemi: Faaliyetlere ilişkin bilgilerin yeterli detayda,
zamanlı, her an güncel ve doğru, güvenilir, tam, kullanışlı, anlaşılabilir ve geçmiş faaliyet bilgilerini
kıyaslama imkânı veren nitelikte olması, değişik faaliyet alanlarından elde edilen bilgilerin birbirlerini
etkileyen yönleriyle analiz ve etkileşimleri yapılarak bir sistem dahilînde yönetim karar destek
raporlarının, faaliyet raporlarının hazırlanmasına temel teşkil eden veri kaynaklarının ve değerlendirme
tablolarının oluşturulduğu sistemi,
i) Birim: YK: 8/1/2015 tarihli ve 603/9 sayılı kararıyla değişik bent. Hukuk Müşavirliğini, Teftiş Kurulu
Başkanlığını, daire başkanlıklarını ve doğrudan Genel Müdüre bağlı birimler ile işletme müdürlüklerini,
j) Birim âmiri: YK: 02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu
Başkanlığı, daire başkanlıkları, işletme müdürlükleri ve doğrudan Genel Müdüre bağlı birimlerin en üst
yöneticisini,
k) Birim arşivi: Merkez ve taşra teşkilâtında; birimlerin görev ve faaliyetleri sonucu oluşan,
güncelliğini kaybetmemiş nitelikte, aktif bir biçimde ve günlük iş akımı içinde kullanılan arşivlik
malzemenin belli bir süre saklandığı yerleri,
l) Birim sorumlusu: YK: 02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı
Daire başkanlıkları, işletme müdürlüklerinin organizasyon yapısında yer alan birimlerin
sevk ve idaresinden sorumlu personeli,
kararıyla değişik bent.

m) Darboğaz giderme yatırımı: Mal ve hizmet üretimine yönelik tesislere; mevcut üretim
hattında yer alan ana ya da yardımcı makine ve teçhizatların bir bölümünün kapasite açısından ve işlevsel
olarak üretim akışındaki diğer makine ve teçhizatlarla uyum içinde olmadığı durumlarda yapılan, makine
ve teçhizatların değiştirilmesi veya yeni makine ve teçhizat ilâve edilmesine yönelik, kurulu kapasiteden
tam olarak yararlanmak amacıyla yapılan yatırımı,
n) Dekapaj: Açık işletme projesine uygun olarak, maden yatağının üzerindeki örtü tabakasının;
gevşetilmesi, kazılması, yüklenmesi, taşınması, dökme alanına boşaltılması, serilmesi, dökme alanının
projesine göre şekillendirilmesi ve doğal çevreye uygun hâle getirilmesi, dökme ve dekapaj alanı
basamaklarının ve yollarının su drenajlarının yapılması, düzgün ve bakımlı tutulması gibi çeşitli
faaliyetleri kapsayan işleri,
o) Deklase: Teknolojik gelişmeler sonucu, yeni teknolojilerdeki tip ve modele uygun olmayan ve
kullanabileceği tipteki makine ve tesislerin faaliyetlerinin durması nedeniyle kullanma yeri kalmayan
veya kullanılması ekonomik olmayan her türlü sabit kıymet ve malzemeyi,
ö) Demirbaş: Teşekkülün, daha çok yönetim faaliyetleri sırasında faydalanılan her türlü büro
makinesi ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, sandalye, dolap, mobilya gibi büro eşyaları; dayanıklı
maddî varlıkları,
p)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

Denetim Gözetim Sorumlusu: İç denetim faaliyetinin
Uluslararası İç Denetim Meslekî Uygulama Standartları’na uygun olarak yürütülmesini sağlamak
amacıyla İç Denetim Daire Başkanı tarafından iç denetim gözetim sorumlusu olarak görevlendirilen iç
denetçiyi,
21/12/2016 tarihli ve 28140 sayılı oluru ile eklenen bent.

r) Donanım: Bilgisayar programları, yöntemler, kurallar ve bunlara ilişkin belgelemeye karşıt
anlamda, bilgi işlemde kullanılan elektronik, mekanik ya da fiziksel öğeler bütününü,
s) Dispeç: 1) Bir ortak avaryada deniz kazasından sonra gemi, yük ve navlunla ilgili olarak
tarafların uğradıkları zararların ve bunlar tarafından yapılmış olan masrafların nasıl, kimler tarafından ve
ne oranda karşılanacağını belirlemek için yapılan işlemi, 2) Deniz sigortası dilinde, ilgili tarafların ortak
2

Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi

avaryada kendilerine düşen yükümlülükleri, paylarının önemi ölçüsünde ayrıntılı olarak belirten belgeyi,
3) Müşterek avaryaya giren zarar ve masrafların ilgili taraflar arasında paylaştırılması işlemi, 4) İhraç
edilen ürünün gemiye belirtilen süreden daha erken yüklenmesi hâlinde alınan primi,
ş) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. Elektronik Doküman Yönetim Sistemi
(BELGENEK): Elektronik ortamda oluşturulan her türlü belgenin gönderilmesi, standart dosya plânı ve
haberleşme kodlarını esas alarak kayıtların saklanması, arşivlenmesi ve istatistiği olarak
değerlendirilmesini sağlayan sistemi,
t) e-devlet: Kamu hizmetlerinin ve işlemlerinin elektronik ortama aktarılması, devletlerin
birbirlerine ve vatandaşlarına daha şeffaf olabilmeleri, kamu hizmetlerinin verimli ve hızlı verilebilmesini
hedefleyen projeyi,
u) Entegrasyon yatırımı: Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarında elde edilen
nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara malı verecek ve/veya üretilmekte olan nihai ürünü ara malı olarak
kullanabilecek şekilde, mevcut tesise ileri ve/veya geriye doğru entegre olan, yatırımın konusu ve
projenin özelliği dikkate alınarak aynı il sınırları içinde veya aynı yerde ve aynı tesis bünyesinde olan
yatırımı,
ü) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. Entegre Yönetim Sistemi; TS EN ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi, TS EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, TS EN
ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği, TS ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemi, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 19011 İç Tetkik
standartlarının Teşekkül içindeki uygulamalarını ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim
Sistemiyle entegrasyonunu,
v) Eski malzeme: Gerek sabit kıymet hesaplarında, gerekse ambar kayıtlarında bulunan, eskime
veya herhangi bir hasar sonucunda ekonomik ömrü azalmış olmakla birlikte kullanılabilir durumda olan
malzemeleri,
y) Eti Maden Yönetim Sistemi: Kuruluş amacı ve hukukî statüsü çerçevesinde vizyonunu
gerçekleştirmek amacıyla; ana statü, ilgili kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, kararname, devlet teşkilâtı
içerisindeki yönetim ilkeleri, uygulamaları ve bağlılığı, plân, program ve yönerge hükümleri, yönetim
kurulu kararları ve tüm karar alma ve koordinasyon süreçleri, bütçesi ve uygulama esasları, stratejik plânı
ve performans izleme süreci, Kamu İç Kontrol Standartları ve Uyum Eylem Plânı ve uygulama süreçleri,
entegre yönetim sistemi kapsamındaki standartların dokümantasyonu ve uygulama süreçleri, hizmet içi
eğitim sistemi, görevde yükselme, kariyer belirleme ve insan gücü plânlama sistemi, personel performans
yönetim sistemi, yönetim geliştirme faaliyetleri, üretim, pazarlama, müşteri ilişkileri, lojistik yönetimi,
sosyal ve idarî işlemleri, müdürler ve koordinasyon toplantı kararları, uygulanması ve izlenmesi, bilgi
yönetim sistemi, tüm raporlama sistemi, iletişim alt yapısı, iç ve dış denetim uygulamaları, organizasyonu
ve hiyerarşik yapısı, kurum kültürü ve iklimi, etik ilkeleri, iş yeri çalışma kuralları, kurumsal yönetim ve
yönetişim ilkeleri gibi tüm yönetsel, hukukî ve denetim süreçlerin uygulamasını,
z) Etinet (İntranet; yerel ağ): Teşekkül bünyesinde bilgilerin paylaşıldığı veya farklı iş
gruplarının bir araya gelerek iletişim sağladığı bilgi işlem alanını,
aa) Eti Yönetim Bilgi Sistemi (Eti YBS): Teşekkülün yönetimiyle ilgili veri kaynaklarının bir
sistem bütünlüğü içinde toplanıp, gündelik işlerine bilgi işlem desteği sağlayan, özellikle farklı
düzeylerdeki yönetim katlarının tetkik ve stratejik kararlarını başarılı kılacak nitelikte sürekli bilgi
akıtmayı amaçlayan bilişim sistemini,
bb) Etüd-proje yatırımları: Yıllık yatırım programlarında bağımsız projeler olarak yer alan etüt
proje yatırımları çerçevesinde, henüz uygulanmasına başlanmamış projelerin ilk aşamasını oluşturan;
proje hakkında yatırım kararı vermek ve uygulamayı başlatmak için projenin yapılabilirliğini analiz eden
kapsamlı çalışmayı,
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cc) Fırsat etüdü: Çeşitli kaynaklardan yararlanılarak geliştirilen ham proje fikirlerinin ön
elemeden geçirilmesinden sonra başarılı olma ihtimali olanların değerlendirilmesine yönelik olarak
yatırım olanaklarının araştırılması ve potansiyel projelerin belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmayı,
çç) Fizibilite etüdü (Yapılabilirlik inceleme ve araştırması): Kesin yatırım kararının
verilmesine ve uygulama projelerinin hazırlanmasına esas teşkil etmek üzere projelerin teknik, ticarî,
finansal, ekonomik, sosyal ve kurumsal yapılabilirliklerini analiz eden kapsamlı çalışmayı,
dd) Geliştirme: Bir araştırma sonucu elde edilen bilimsel nitelikli bilgi veya prototipler ya da
mevcut sistemlerin iyileştirilmesini kapsamak üzere, bilimsel bilginin; faydalı sistem, araç, gereç,
teçhizat, malzeme ya da metotların meydana gelmesi yolunda düzenli bir şekilde kullanılması
faaliyetlerini,
ee) Genel müdür: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürünü,
ff) Genel müdürlük: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
gg) Harcama yetkilisi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan, iş ve
işlemlerin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde
gerçekleştirilmesinden sorumlu birim âmirlerini ve yetki verilen diğer yöneticileri,
ğğ) Hizmet: Teşekkülün ticarî ve sınaî faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyduğu;
cevher ve ürünlerin nakli, torbalanması, yüklenmesi ve boşaltılması, kırma, eleme, ayıklama ve yıkama
işçiliği, her türlü bakım ve onarım, araç kiralama ve personel taşıma, özel güvenlik hizmetleri, sosyal
hizmet, itfaiye hizmetleri ve sağlık hizmetleri, tesislerin ve iş yerlerinin temizlik işleri, haberleşme,
sigorta, araştırma ve geliştirme, danışmanlık, kontrollük, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, tanıtım,
basım ve yayım, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte
imar planı, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, mesleki eğitim, fotoğraf, film,
fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz
mal ve hakların kiralanmasını ve diğer hizmetleri,
hh) Hurda: Eski, deklase, ihtiyaç dışı malzemeler, yedek parçalar, bilgisayar ve ek donanımları,
atıl tesislere ait makine ve ekipman, ekonomik ömrünü doldurmuş veya ihtiyaç dışı taşıt ve iş
makinelerinden; hiçbir şekilde kullanma imkânı kalmamış olanlar ile ambalaj atıkları, ağaç, hurda tahta
ve ahşaplar ile imalât artıklarını,
ıı)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

21/12/2016 tarihli ve 28140 sayılı oluru ile eklenen bent. IIA:

ii)

Uluslararası İç Denetim Enstitüsü’nü,

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

İç Denetçi: İç denetim faaliyetlerini gerçekleştirmekle yetkili,
görevli ve sorumlu iç denetçiler ve İç Denetim Dairesi Başkanını,
21/12/2016 tarihli ve 28140 sayılı oluru ile eklenen bent.

jj)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

İç kontrol: Teşekkülün yönetimi ve diğer çalışanlarından
etkilenen ve operasyonların etkinliği ve verimliliği, tüm raporlamaların tamlığı ve doğruluğu, mevcut
kanun ve hükümlere uyum ile varlıkların korunması amaçlarına ulaşmada makul seviyede güvence veren
faaliyeti,
21/12/2016 tarihli ve 28140 sayılı oluru ile eklenen bent.

kk) İdame ve yenileme yatırımları: Zaman içinde aşınan, eskiyen, yıpranan veya hasar gören
sabit sermaye mallarının veya tesislerin korunması için üretim kapasitesi veya özellikleri değiştirilmeden
ödenek tahsis edilen yılı içinde tamamlanan yatırımları,
ll) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; yaklaşık maliyet,
isteklilere talimatları da içeren idarî şartnameler ile sözleşme tasarısı, varsa işin projelerini de kapsayan
teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgileri,
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mm) İhale işlem dosyası: İhale konusu işe ait ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki
yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından
sunulan başvurular veya teklifler ile aday ve isteklilere yapılan bildirimlere ilişkin tebligat ve alındı
belgeleri ve diğer belgeler ile ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün
belgeleri,
nn) İhtiyaç dışı malzeme: İhtiyacın çok üstünde stoku olan malzemeden ihtiyaçtan fazla kısmı
ile ait olduğu birimde kullanma yeri kalmayan veya herhangi bir nedenle hizmete konulması mümkün
olmayan her türlü sabit kıymet, yedek parça ve malzemeyi,
oo) İhzarat: Henüz imalâta geçmeyen fakat inşaat bünyesinde kullanılabilecek malzemenin
yüklenici tarafından ilerde kullanılmak üzere depo edilmesini,
öö) İnsan gücü plânlaması: Organizasyonun gelecekteki hedeflerine etkin bir biçimde
ulaşabilmesi için ihtiyaç duyacağı insanların sayısının ve niteliklerinin önceden belirlenmesi ile uygun
becerilere sahip, doğru sayıdaki kişiyi doğru işe, doğru zamanda yerleştirmek amacıyla alınacak önlemler
ile sürekli tekrar eden, yenilenen ve devam eden bir süreci,
pp) İnternet: Birçok bilgisayar sistemini birbirine bağlayan dünya çapında yaygın bilgisayar
ağını,
rr) İşletme: Genel Müdürlüğün işletme düzeyindeki üretim birimlerini,
ss) İştirak: Sermayesinin en az yüzde on beşi en çok yüzde ellisi Teşekküle ait olan anonim
şirketleri,
şş) İş zekâsı: Bir organizasyonun ham verilerini analiz etmek için çeşitli yazılım araçları ile
verileri çözümleyen, anlamlı raporlara dönüştüren, geleceğe yönelik kararların alınmasını ve öngörüler
yapılabilmesini sağlayan sistemleri,
tt) Kalite düzeltme yatırımı: Mal ve hizmet üretimine yönelik tesislerin mevcut üretim
hatlarında elde edilen nihaî ürünün doğrudan kalitesinin yükseltilmesine veya modelinin değiştirilmesine
yönelik olarak yapılacak yatırımları,
uu)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

Kalite güvence ve geliştirme faaliyetleri: İç denetim
faaliyetinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi, UMUÇ ve etik kurallara uygunluğunun izlenmesi ve
geliştirilmesine ilişkin faaliyetleri,
21/12/2016 tarihli ve 28140 sayılı oluru ile eklenen bent.

üü) Kayda tâbi malzeme: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesi gereğince,
amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilen, satın alma değeri itibarıyla her yıl,
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen değeri (demirbaş limiti) aşmayan; ödenek ayırma ve kaydi
takip biçimi yönleriyle, sabit kıymetlerden ayrı tutularak izlenen alet, edevat, mefruşat ve demirbaşları,
vv) Kişisel koruyucu donanım (KKD): çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve
güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya
tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
yy) Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile
yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa, bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın
yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi bulunmayan yatırımları,
zz)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

21/12/2016 tarihli ve 28140 sayılı oluru ile eklenen bent.

Kontrol öz değerlendirme: Teşekkül yöneticilerinden,
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çalışanlarından (ve iç denetçilerden) oluşan bir grubun kurumun risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin
yeterliliğini değerlendirdiği metodolojiyi,
aaa) Koruyucu güvenlik: Fiziki emniyet, sabotajlara karşı korunma, sabotajları önleme ve
istihbarata karşı koyma, her türlü koruyucu psikolojik faaliyet, personel güvenirliği ile personel, araç,
gereç, evrak güvenliği ve bunlara ilişkin tedbirleri ihtiva eden plânlar ile bunların uygulanması hizmetini,
bbb) Kurum arşivi: Teşekkülün merkez teşkilâtı içinde yer alan ve arşiv malzemesi ile arşivlik
malzemenin, birim arşivlerine nazaran daha uzun süreli saklandığı arşivi,
ccc) Kurum kültürü: Bir kurumun her düzeydeki personeli tarafından paylaşılan ve onların
davranışlarını düzenleyen formel ve informel kuralların bütününü; çalışanların kurumsal davranışlarını
yönlendiren kurallar, normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemini,
ççç) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla eklenen bent. Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi
(KKYS): Tüm faaliyet alanlarını kapsayarak faaliyetleri arasında entegre çalışan, biyometrik sistemler ile
personel devam kontrolünü sağlayan, üretim tesisleri ve makineler arası data transferi yapan, yönetici için
karar destek raporları oluşturan bütünleşik yapıyı,
ddd) Lojistik faaliyet alanı: Satışa sunulacak ürünün tesiste çıktığı noktadan başlayıp, müşteriye
ulaştırılmasına kadarki tüm iş ve işlem sürecini,
eee) Merkez teşkilâtı: Daire başkanlıkları ve merkezdeki diğer birimler de dahil olmak üzere Eti
Maden İşletmeleri Genel Müdürlük merkezini,
fff) Misyon: Bir kimse, kurum veya kuruluşun var oluş amacını ve yapması beklenen görevleri
ile vizyonun nasıl başarılacağına ilişkin görevlerinin açık ve anlaşılır olarak ifadelendirilmesini,
ggg) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmeti, gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak
sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere
verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin ve hizmetlerinin yapılmasından ve muhasebe
kayıtlarının usûlüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından ve
raporlanmasından sorumlu birim âmirlerini ve personeli,
ğğğ) Modernizasyon yatırımları: Gelişen teknoloji sonucunda verimlilik yönünden teknik ya da
üretim maliyetleri açısından iktisadî ömrünü tamamlamış olan mal ve hizmet üretimine yönelik tesislerde,
ana veya yardımcı makine ve teçhizatlara teknolojiye uygun parçaların eklenmesi veya makinede mevcut
bir aksamın gelişmiş bir modeli ile değiştirilmesini içeren yatırımları,
hhh) Navlun: Deniz ve nehir yolu ile taşınan eşya için taşıma hizmeti karşılığında gemi şirketine
ödenen ücreti,
ııı) Organizasyon şeması: Teşekkülün veya birimlerin yapısını bir bütün olarak gösteren ve
birimler arası çeşitli ilişkileri tamamlayıcı bir düzen içinde göz önüne alan, etkili ve etkin bir idare için;
plânlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyonun ve kontrolün sağlanmasını, işbölümü ve uzmanlaşma,
bölümlere ayırma, emir komuta birliği, denetim alanı, yetki ve sorumluluk denkliği, yetki devri, amaç
birliği, görevler ayrılığı ve hiyerarşi ilkelerinin kurum organizasyonunda yerleştirilmesini esas alarak
süreçlerin işleyişini en yalın bir şekilde işletmek üzere hazırlanmış şemayı,
iii) Ön fizibilite etüdü: Proje fikirlerinin belirlenmesine ve ön elemeye tâbi tutulup
benimsenmesinden sonra herhangi bir işin ne şekilde yatırıma dönüşebileceğini tespit etmek üzere yapılan
pazar, teknik, ekonomik ve malî araştırmaları kapsayan çalışmayı,
jjj) Performans: Yapılan işin gerçekleşen çıktı ve kalitesini, verilen işlerin veya sorumlulukların
ve yapılan ek katkıların organizasyonun hedeflerine katkı derecesini,
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kkk) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. Hedef Bazlı Performans ve Yetkinlik
Değerlendirme Sistemi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarla
birlikte ilgili personelin adil, şeffaf, ölçülebilir ve stratejik hedeflerle uyumlu ölçütler kullanılarak başarı
değerlendirmesinin yapılması için geliştirilen süreci,
lll) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla eklenen bent. Performans Koordinatörü: Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlarının çalışanlarının performanslarının izlenmesi
ve değerlendirilmesine ilişkin hedef bazlı performans ve yetkinlik sistemi oluşturulması amacıyla
yapılacak çalışmalarda Kurumu temsilen görevlendirilen personeli,
mmm) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla eklenen bent. Performans Birim Koordinatörü: Birim
amiri tarafından belirlenerek, hedef bazlı performans ve yetkinlik değerlendirme sürecinin birim
ayağından sorumlu olacak, Performans Koordinatörü ile irtibat kuracak personeli,
nnn) Personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde
belirtilen memur, (c) bendinde belirtilen sözleşmeli personel ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş
Kanunu kapsamında, kadrolu işçi statüsünde çalışanları,
ooo) Pozisyon Esaslı Görev Tanımları El Kitabı: Teşekkülün merkez ve taşra teşkilâtı
personelinin yaptığı işi, rolünü, fonksiyonunu ya da süreçteki yerini tanımlayan, görev ve yetkilerini;
birimler itibarıyla iş bölümünü, personelin; sorumluluk, yetki ve iş ilişkilerini açıklayan el kitabını,
ööö) Pozisyona dayalı çalışma: personelin; yaptığı işi, rolünü, fonksiyonunu ya da süreçteki
yerini tanımlayan çalışma düzenini,
ppp) Redevans: Ruhsat sahalarının hak sahibi tarafından sözleşme ile özel veya tüzel bir kişiye
belirli bir süre için terk edilmesi durumunda; maden ocağının işletilmesini üstlenen özel veya tüzel
kişinin, esas ruhsat sahibine ürettiği beher ton maden için ödemeyi taahhüt ettiği meblâğı,
rrr)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

21/12/2016 tarihli ve 28140 sayılı oluru ile eklenen bent.

Risk analizi: Teşekkülün kaynaklarına ve varlıklarına yönelik

risklerin değerlendirilmesini,
sss) Royalty: Mülk sahibine verilen işletme payını,
şşş) Sabit kıymet: Mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, idari amaçlar çerçevesinde
kullanılmak veya başkalarına kiraya verilmek üzere elde tutulan, bir dönemden daha fazla kullanımı
öngörülen ve zamanla kıymet kaybına uğrayan taşınır veya taşınmaz mal varlıklarını,
ttt) Sarf malzeme: Kullanıldığında tümüyle harcanılan, biçimini değiştiren, niteliğini yitiren
veya başka bir malzemenin yapısına karıştırılarak kullanılan malzemeleri,
uuu) Sivil savunma: Düşman taarruzlarına, doğal afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can
ve mal kaybının en az düzeye indirilmesi, hayatî önemi olan her türlü resmî ve özel tesis ve kuruluşların
korunması ve faaliyetlerinin devamı için acil onarımı ve geliştirilmesi, savunma gayretlerinin sivil halk
tarafından en üst düzeyde desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının korunması amacıyla alınacak her
türlü silâhsız, koruyucu ve kurtarıcı önlem ve faaliyetleri,
üüü) Sunucu (Server): Bir ağda diğer kullanıcılar tarafından erişilen kaynakların bünyesinde
bulunduğu bilgisayarı,
vvv) Takip memuru: Adlî ve resmî mercilerle olan işlerin evrak ve dosyalarının takibinde
avukata yardımcı olan ve Hukuk Müşavirliğinin İdari Hizmetler Servisinde istihdam edilen personeli,
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yyy) Tamamlama yatırımı: Mal ve hizmet üretimine yönelik tesislerin mevcut üretim hattında
ürün cinsini değiştirmeden, yeni bir ürün oluşturmadan ve kapasite artışına yol açmadan eksik kalmış
makine ve teçhizat, bina-inşaat, mefruşat gibi kalemlerin tamamlanmasına yönelik yatırımı,
zzz) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli
Taşra teşkilâtı: Merkez teşkilâtı dışındaki, işletme müdürlüklerini,

ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent.

aaaa) Teknoloji: Teknik üretme ve bu tekniğin uygulanması ile ilgili gerekli alet, teçhizat,
makine ve malzemeleri geliştirebilme bilgisini ve kullanımını,
bbbb) Tesis: Mal ya da hizmet üretiminde kullanılmak üzere belirli bir plân ve proje dahilînde
yatırım konusu olarak yeni inşa edilecek olan fabrikalar, enerji santralleri, binalar, atölye, silo, depo, yol,
köprü, baraj, gölet ve benzeri yapılar ile bunların mevcutlarında yapılacak büyük ölçekteki değişiklik,
genişletme ve modernizasyonu sonucu sahip olunacak varlıkları/eserleri,
cccc) Teşekkül: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilâtını,
çççç) Tevsii yatırımları: Yeni bir yatırım hüviyeti taşımayan, genişleme yapıldıktan sonra
mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden, aynı işletmede aynı mal ve
hizmetin kapasitesini artırmaya yönelik yatırımları,
dddd)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

21/12/2016 tarihli ve 28140 sayılı oluru ile eklenen bent.

UMUÇ: 2013 yılında IIA tarafından yayımlanan Uluslararası

Meslekî Uygulama Çerçevesi’ni,
eeee) Üçüncü şahıs: Diğer gerçek ve tüzel kişileri,
ffff) Üretim faaliyet alanı: Maden sahasındaki işlemlerle birlikte, çıkarılan cevherin tesiste
satılabilir ürüne dönüştüğü noktaya kadarki süreci,
gggg) Ürün çeşitlendirmesi yatırımı: Yeni bir yatırım hüviyeti taşımayan, mevcut tesis ile
altyapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilâve yatırımla farklı bir
nihaî ürün elde edilmesine yönelik yatırımı,
ğğğğ) VAP: Enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf
potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan verimlilik artırıcı projeyi,
hhhh) Veri tabanı: Alan ve kayıtlardan oluşmuş bir ya da daha fazla dosyada muhafaza edilen
veri topluluğunu,
ıııı) Vizyon: Teşekkülün gelecekte seçilmiş hedefini, ideal geleceğini ve stratejik yönünü,
iiii) Yapım: Her türlü inşaat, ihzarat, imalât, sondaj, tesisat, bakım, onarım, yıkma, değiştirme,
iyileştirme, yenileştirme ve montaj işlerini,
jjjj) Yarı mamul: İşletmelerin kendi iç tüketimlerinde kullandıkları bütün ürünleri,
kkkk) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. Yatırımlar: Teşekkülün mevcut tesislerini
yenileme ve idame ettirmek, yeni tesisler ve işletmeler kurmak amacıyla programı ve harcaması
belirlenmiş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanmış ve başlama-bitiş
tarihleri öngörülmüş işleri,
llll) Yeni yatırımlar: Yapılabilirlik raporlarının onaylanmasından sonra uygulanmasına geçilen,
ağırlıklı olarak inşaat ve makine-teçhizat alımlarını içeren, bir mal veya hizmetin üretilmesine yönelik
olarak gerçekleştirilen bağımsız projeleri,
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mmmm) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün
Yönetişim: Kaynaklar üzerinde denetimi elinde bulunduran
yönetimin, bu kaynakları ekonomik ve sosyal gelişme için nasıl kullandığını belirleyen gelenekleri ve
kurumsal yapıyı,
21/12/2016 tarihli ve 28140 sayılı oluru ile eklenen bent.

nnnn) YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı kararıyla eklenen bent. Bağlı Şirket: 18/4/2011 tarihli ve 4646
sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında kurulan Etimine A.Ş.’yi,
oooo) Yüklenici işçileri: İşçi çalıştırmaya dayalı hizmet alımlarında, hizmet sunucusu
yüklenicilerin, söz konusu hizmetle ilgili olarak Teşekkülde çalıştırdıkları işçileri,
ifade eder.
B) Bu Yönergede geçen kısaltmalar;
a) Birim adlarının kısaltmaları;
BAN: Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünü,
BİG: Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünü,
YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla mülga BANL (Bandırma Lojistik Birimi) kısaltması.
YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla Basın ve Halkla İlişkiler Biriminin yeni kurulan Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığının
alt birimi haline gelmesi nedeniyle mülga BHİ kısaltması.
YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla Doğrudan Temin Biriminin yeni kurulan Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığının alt
birimi haline gelmesi nedeniyle mülga DT kısaltması.
YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla eklenen kısaltma. BOİ: Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak

Elementleri İşletme Müdürlüğünü,
DH: Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığını,
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla adı İSGH Dairesi Başkanlığı olan mülga EİHA kısaltması..

EMT: Emet Bor İşletme Müdürlüğünü,
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile mülga EO kısaltması.

HM: Hukuk Müşavirliğini,
YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/4/2014 tarihli ve 8316
sayılı oluru ile eklenen kısaltma. İD:İç Denetim Dairesi Başkanlığını,
YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla İç Hizmetler Biriminin yeni kurulan Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığının alt birimi
haline gelmesi nedeniyle mülga İH kısaltması.

İKY: İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığını,
YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla mülga İSTL kısaltması.
YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla mülga İZML kısaltması.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile mülga İSGH kısaltması.
YK: 19/12/2019 tarihli ve 792/9 sayılı kararıyla değiştirilen kısaltma. YK: 26/4/2019 tarihli ve 762/1 sayılı kararıyla değiştirilen
kısaltma. YK: 13/9/2018 tarihli ve 733/21 sayılı kararıyla eklenen kısaltma. İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığını,

KIR: Kırka Bor İşletme Müdürlüğünü,
LOJ: Lojistik Dairesi Başkanlığını,
Mİ: Mali İşler Dairesi Başkanlığını,
ÖK: Özel Kalem Birimini,
PS: Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığını,
SA: Satınalma Dairesi Başkanlığını,
SG: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığını,
TG: Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığını,
(YK: 5/9/2013 tarihli ve 549/3sayılı kararıyla eklenen kısaltma) TK: Teftiş Kurulu Başkanlığını,
TMH: Tesis-Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığını,
YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla Ulaşım Hizmetleri Biriminin yeni kurulan Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığının alt
birimi haline gelmesi nedeniyle mülga UH kısaltması.

ÜK: Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığını,
YBS: Yönetim Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığını,
YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla Genel Müdüre doğrudan bağlı birim olarak kurulan “Yurt İçi Satış ve Pazar
Geliştirme Birimi” adının “YİS” şeklinde kısaltması. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla “Yurt İçi Satış ve Pazar Geliştirme
Birimi”nin Teşekkül organizasyon şemasından kaldırılması, PS Dairesi Başkanlığı organizasyonunda “Yurt İçi Satış Birimi”nin kurulması
nedeniyle mülga “YİS” kısaltması.

YK: Yönetim Kurulu Büro İşlemleri Birimini
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ifade eder.
b) Yönergede geçen diğer kısaltmalar;
AB: Avrupa Birliğini,
ATİK: Amortismana Tabi İktisadi Kıymeti
BOREN: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünü,
C+F (CFR): Mal bedeli + navlunu,
CIF: Mal bedeli + sigorta + navlunu,
ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,
DNS: Alan adı sistemini,
EBA: Avrupa Bor Birliğini,
EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
IMA-Europe: Avrupa Endüstriyel Mineraller Birliğini,
İMMİB: İstanbul Maden ve Metal İhracatçıları Birliğini,
KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,
KKD: Kişisel koruyucu donanımı,
MTA: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünü,
PMUM: Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi
YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik kısaltma. PYDS: Hedef Bazlı Performans ve Yetkinlik
Değerlendirme Sistemini,
SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
YK: 08/07/2020 tarihli ve 823/1 sayılı kararıyla eklenen kısaltma. TAEK: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,
TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,
TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
TEP: Ton Eşdeğer Petrolü,
TPM: Toplam Verimli Bakımı,
TSE: Türk Standartlar Enstitüsü Başkanlığını,
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu
ÜFE: Üretici Fiyat Endeksini,
VAP: Verimlilik Artırıcı Projeyi,
YGG: Yönetim Gözden Geçirme toplantılarını,
ifade eder.
Teşekkül organizasyon yapısı, koordinasyon ve iş bölümü
MADDE 4- (1) Teşekkülün merkez teşkilâtını;
a) Genel Müdür ve genel müdür yardımcıları,
b) YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik bent. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511
sayılı oluru ile değişik bent. Ana hizmet birimlerini; Pazarlama ve Satış, Üretim ve Koordinasyon, TesisMühendislik Hizmetleri, Teknoloji Geliştirme,
c) YK: 19/12/2019 tarihli ve 792/9 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 26/4/2019 tarihli ve 762/1 sayılı kararıyla değişik bent. YK:
13/9/2018 tarihli ve 733/21 sayılı kararıyla değişik bent. YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve
659/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel
Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent. Yardımcı birimlerini; İnsan Kaynakları Yönetimi, İş
Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Lojistik, Mali İşler, Destek Hizmetler ve Satınalma
Dairesi Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Büro İşlemleri Birimi ve Özel Kalem Birimi,
ç) Danışma birimini; Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği,
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d)

YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/4/2014 tarihli ve

8316 sayılı oluru ile değişik bent.

Denetim birimini; İç Denetim Dairesi Başkanlığı,

oluşturur. Teftiş Kurulu Başkanlığı ise, organizasyonda Genel Müdürce tevdi edilecek inceleme
ve soruşturma görevlerini yerine getirmek üzere yer alır.
(2) Taşra teşkilâtı birimlerinin, organizasyondaki bağlılığı ve koordinasyon;
a) Teşekkül organizasyonunda Genel Müdüre doğrudan bağlı üretim birimleri olarak yer alan;
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları, Bigadiç Bor, Emet Bor ve Kırka Bor İşletme Müdürlüklerinin faaliyet
alanındaki görevlerin merkez teşkilâtındaki koordinasyonu; bu Yönergenin değişik maddelerinde
açıklanan görevlerin merkez teşkilâtındaki veya sahada işletme müdürlüklerindeki uygulamalarından ve
işlemlerinin takibinden sorumlu daire başkanlıklarınca yerine getirilir.
b) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla mülga bent.
(3) YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla değişik fıkra. Teşekkülün iştirakleri; Organizasyonda Genel
Müdüre doğrudan bağlı olan ve yurt dışında pazarlama şirketi olarak faaliyet gösteren; Etimine SA., A.B
Etiproducts OY. ile yurt içinde faaliyette bulunan Eti Soda A.Ş. ve TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş.’dir.
(4) YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı
Teşekkülün bağlı şirketi Etimine A.Ş.’dir.

kararıyla değişik fıkra. YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla eklenen fıkra.

(5) YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik fıkra. Genel müdürün teklifi üzerine, Teşekkül ana
organizasyon şemasındaki Genel Müdürlük birimleri ve işletmelerin kurulması veya kaldırılması yönetim
kurulu kararıyla gerçekleşir.
(6) YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik fıkra. Teşekkül ana organizasyon şemasındaki
birimlerin alt bölümleri ve işletme müdürlüklerindeki alt bölümlerin kurulması, değiştirilmesi ve
kaldırılması genel müdür onayı ile gerçekleşir.
(7) Genel müdür yardımcılarının iş bölümü Genel Müdür tarafından belirlenir.
(8) İşletme müdürlüğü organizasyon şemasındaki bağlantılar esas alınarak, işletme müdür
yardımcıları arasındaki iş bölümü işletme müdürü tarafından belirlenir.
İKİNCİ KISIM
Ana Hizmet Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Çalışma Usûl ve Esasları
Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı (PS)
YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 12/3/2014 tarihli ve 6148
sayılı oluru ile eklenen görev tanımları.

MADDE 5- (1) Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usûl ve esasları;
organizasyon şemasında belirlenmiş birimler ile İdari Hizmetler Servisinin görevlerini ve bu Yönergenin
28 inci maddesinde belirlenmiş olan birim âmirlerinin ortak görev alanlarında belirtilen görevlerinin
birimlerindeki yönetim alanlarını kapsar.
YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla eklenen fıkra. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla mülga ikinci fıkra.

(2)

YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla fıkra sıralamasında yapılan değişiklik. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı

Başkanlığın tüm birimleri tam bir iş birliği ve süreç mantığıyla
koordinasyon sağlayarak görevlerini yerine getirir.
kararıyla fıkra sıralamasında yapılan değişiklik.
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(3)

YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla fıkra sıralamasında yapılan değişiklik. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı

kararıyla fıkra sıralamasında yapılan değişiklik.

Başkanlık organizasyon yapısında yer alan birimlerin görevleri birim

sorumlusunun sevk ve idaresinde;
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik paragraf. Pazar Araştırma ve Geliştirme Biriminin görev ve
yetkileri; “Pazar Araştırma ve Geliştirme” ve “Veri Analiz ve Raporlama” sorumlularınca,
YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla mülga paragraf.
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mülga paragraf.
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mülga paragraf.
YK:17/08/2022 tarihli ve 928/8 sayılı kararıyla değişik paragraf. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük
Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik paragraf. YK: 12/11/2015 tarihli ve
659/5 sayılı kararıyla eklenen paragraf. Avrupa-Afrika-Orta Doğu İhracat Biriminin ve Asya-Pasifik-Amerika

İhracat Biriminin görev ve yetkileri; “Müşteri temsilcileri” sorumlularınca,
YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla eklenen paragraf.

Yurt İçi Satış Biriminin görev ve yetkileri;

“Müşteri temsilcileri” sorumlularınca,
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016
tarihli ve 23939 sayılı oluru ile eklenen paragraf. Müşteri İlişkileri Yönetimi Biriminin görev ve yetkileri “Müşteri

İlişkileri Yönetimi” sorumlularınca,
yerine getirilir.
YK:17/08/2022 tarihli ve 928/8 sayılı kararıyla değişik paragraf. Genel Müdürlüğün 21/3/2016 tarihli ve 6306 sayılı oluru ile yeni
pozisyonların belirlenmesi ve pozisyon adlarında yapılan değişikliğin, Yönetim Kurulunun 11/1/2013 tarihli ve 509/13 sayılı kararıyla SG
Dairesi Başkanlığına verilen yetkiye istinaden “koordinatör” sorumlusunun Yönergeye işlenmesi. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla
Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik paragraf. Daire

Başkanlığının “Yurt İçi Satış” ve “Avrupa-Afrika-Orta Doğu İhracat ve Asya-Pasifik-Amerika İhracat”
birimlerinde görev alanlarına göre yürütülen iş ve işlemler “koordinatör” pozisyonunda istihdam edilen
personel tarafından takip ve koordine edilir.
Destek hizmetler sorumluları daire başkanına doğrudan bağlı olarak, kendilerine tevdi edilen
görevleri yerine getirir.
Bu kapsamda, Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığının organizasyon yapısındaki birimlerin
görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
A) Pazar Araştırma ve Geliştirme Biriminin görev ve yetkileri
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla birimin adında yapılan değişiklik.

a)

YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük

Teşekkülün yurt içi ve
yurt dışı piyasalarda orta ve uzun vadeli tahmini satış öngörülerini ilgili birimlerle iş birliği içinde
hazırlamak, birleştirilmiş satış öngörülerini ilgili birimler (SG, ÜK, LOJ, Mİ Daire Başkanlıkları) ile
paylaşmak,
Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent.

b) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Mevcut pazarın korunması ve geliştirilmesi,
Teşekkülce üretilen ürünleri satın alacak müşteriler ile ürünlerin pazar paylarının ve rakip firmaların
rekabet güçlerinin tespiti, kapasite artışına ve/veya yeni ürünlere yönelik olarak plânlanan yatırımlara yol
göstermek amacıyla, pazar etüdü yapmak veya yaptırmak, üniversitelerle ve diğer uzman kuruluşlarla
işbirliği olanaklarını araştırmak ayrıca pazar etüdü ile ilgili olarak SG, TMH, ÜK ve TG Dairesi
Başkanlığını bilgilendirmek, Başkanlığın tüm birimleriyle koordineli olarak çalışmak,
c)

YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük

Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent.
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sahasına giren konularda yurt dışı ve yurt içi pazarlardaki gelişmeleri, rakiplerin çalışmalarını, rakip
pazarlarını, yeni kurulan firmaların kapasitelerini, üretime geçeceği tarihleri, yeni arz edilen ürünlerin
piyasaya olan etkilerini, ülke ve uluslar arası ekonomik durumu izlemek, değerlendirmek ve tüm bu
unsurlarla birlikte müşteri ilişkilerini de gözeterek Başkanlığın yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,
ç)

YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük

Teşekkül ürünlerinin
yurt içi ve yurt dışı piyasalarda gerçekleşen satışlarına ait istatistiki bilgileri hazırlamak,
Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent.

d) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Teşekkül ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı pazar
durumuyla ilgili bilgileri yayınlardan, satış acenteleri, distribütörler, yurt dışı şirketlerimiz ve diğer
kaynaklardan temin etmek, değerlendirmek ve başkanlık, genel müdür yardımcısı ve genel müdüre bilgi
sunmak,
e) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Teşekkül ürünleri ile ilgili yayınlar, internette yer alan
bilgiler, firma raporları ve benzeri dokümanları incelemek, bu kaynaklardan ithalât, ihracat ve pazarla ilgili
diğer bilgileri temin ederek ürünlerin dünyadaki pazarlama faaliyetlerini içeren periyodik bilgiler hazırlamak,
f) YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik bent. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015
tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel
Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent. Teşekkülün yurt içi ve yurt dışı müşteri veri tabanını
oluşturmak ve “müşteri portföy analizi” yapmak,
g) YK:17/08/2022 tarihli ve 928/8 sayılı kararıyla değişik bent. YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik bent. YK:19/6/2015
tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla
Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent. Avrupa-Afrika-Orta
Doğu İhracat Birimi, Asya-Pasifik-Amerika İhracat Birimi ve Yurt İçi Satış Birimi ile birlikte müşteri bazında
yurt dışı ve yurt içi müşteri bilgi dosyası oluşturmak ve her müşteriye ilişkin verileri kaydetmek ve müşteri veri
tabanı bilgisini sürekli güncellemek, bu bilgileri pazar payını, müşteri memnuniyetini artırmada kullanmak,
ğ) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (ç) bendinin (h) bendi olarak değişik hali. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6
sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent.

Pazar koşullarını, Teşekkülü diğer rakiplerinden farklı kılan yöntem ve hizmetlerini, ürün ve rekabet
üstünlüklerini, müşterilerin tercih nedenlerini, kazanılan ve kaybedilen müşterileri, rakipleri, ikame
ürünleri sürekli olarak incelemek,
h)

YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (ğ) bendinin (ı) bendi olarak değişik hali. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı

Yeni
pazarlar bulmak amacıyla yurt içinde ve potansiyel ihraç imkânı olan ülkelerdeki son kullanıcı ve alıcı
firmalarla temasa geçmek, ürünler için olası yeni kullanım alanları ve kullanıcıları hakkında güncel
bilgiler edinmek, potansiyel görülen alanlar ve müşteriler için iletişime geçmek,
kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent.

ı) YK:17/08/2022 tarihli ve 928/8 sayılı kararıyla değişik bent. YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve
705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik
bent. Avrupa-Afrika-Orta Doğu İhracat Birimi, Asya-Pasifik-Amerika İhracat Birimi ve Yurt İçi Satış
Birimi ile koordineli olarak acente veya distribütörlerle olan iş ve işlemleri ve faaliyetlerini izlemek,
ihtiyaç durumunda yeni satış acente veya distribütör oluşturulması çalışmalarını yürütmek,
i) YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve
23939 sayılı oluru ile değişik bent. Yurt içi ve yurt dışı “yıllık satış hedefleri”, “satış fiyatı ve esasları” ve “satış

plânı” önerilerinin hazırlanması çalışmalarını koordine etmek,
j) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (p) bendinin (m) bendi olarak değişik hali. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6
sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent.
Satış ve pazarlama faaliyetlerini etkileyecek üretim ve stok verilerini takip etmek,
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k) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (r) bendinin (n) bendi olarak değişik hali. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6
sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent.
Başkanlığın bünyesindeki birimlerin ortak çalışması ile yerine getirilmesi gereken işleri koordine ederek
yapmak, brifing raporlarını hazırlamak,
l) YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik bent. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015
tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (v) bendinin (p) bendi olarak değişik hali. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına
verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent. Müşterilerle yapılan görüşmelere
katılmak ve ilgili Başkanlık birimlerinin koordinasyonunda hazırlanacak toplantı tutanaklarını
düzenlemek, bu tutanakların arşivini oluşturmak,
m) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (y) bendinin (r) bendi olarak değişik hali. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6
sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent
numarası. Dış ticarete ait her türlü yenilik ve gelişmeleri, yurt içi ve yurt dışı yayınları ihracata ait kambiyo
ve ilgili diğer mevzuatı takip etmek,
n) YK:17/08/2022 tarihli ve 928/8 sayılı kararıyla değişik bent. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent. YK:
12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen
yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent. İhracata Yönelik Devlet Yardımları
Kararı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve diğer ilgili mevzuatı ve uygulamalarını takip etmek, Teşekkülün
ihraç ettiği ürünlerle ilgili olarak teşvik belgesi alınacak konularda Avrupa-Afrika-Orta Doğu İhracat
Birimini, Asya-Pasifik-Amerika İhracat Birimini ve Yurt İçi Satış Birimini bilgilendirmek,
o) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (aa) bendinin (ş) bendi olarak değişik hali. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6
sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent.
İstanbul Maden ve Metal İhracatçıları Birliği (İMMİB) ile ilgili çalışmalar kapsamında SG Dairesi
Başkanlığı ile işbirliği yapmak, gerekli olan desteği sağlamak,
ö) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (bb) bendinin (t) bendi olarak değişik hali. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6
sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent
numarası. Teşekkülün kurucu üye olarak katıldığı EBA ve EBA’nın üst kuruluşu IMA-Europe kuruluşların
çalışmaları kapsamında Teşekküle düşen görevleri SG Dairesi Başkanlığının ilgili Biriminin
koordinasyonunda yerine getirmek,
p) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (cc) bendinin (u) bendi olarak değişik hali. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6
sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent
numarası. SG Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak fizibilite etütlerine PS Dairesi Başkanlığının faaliyet
alanlarını ilgilendiren konularda gerekli verileri sağlamak, çalışmalara katılmak,
r) YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (çç) bendinin
(ü) bendi olarak değişik hali. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel
Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent. Yurt dışında kurulacak iştirak oluşumları,
özelleştirilmesi veya tasfiyesi, yeni ve ilave yatırımlar, kapasite artışları, sermaye artırımı veya
azaltılması, hisse devri, temettü dağıtımı ve benzeri konularda oluşturulacak karar öncesinde SG ve Mİ
Dairesi Başkanlıkları ile iş birliği yapmak, gerekli olan desteği sağlamak,
s) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (ee) bendinin (y) bendi olarak değişik hali. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6
sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent.
Yurt dışı iştiraklerin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve hazırlanacak bilgi notunu ÜK ve SG
Dairesi Başkanlıklarına iletmek,
ş) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (ff) bendinin (z) bendi olarak değişik hali. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6
sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent
numarası. Yurt dışı iştiraklerin genel kurul toplantılarını takip etmek ve iştiraklerin çalışmalarının verimli ve
kârlı yürütülmesi için SG ve Mİ Dairesi Başkanlıkları ile işbirliği içinde çalışmak,
t) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016
İşletme bütçelerindeki satış programıyla ilgili yıllık hedeflerin
belirlenmesinde ÜK Dairesi Başkanlığı ile mutabakat sağlamak; satış hedefleri ve satış programıyla ilgili
tarihli ve 23939 sayılı oluru ile eklenen bent.
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olarak ve satış hedeflerindeki önemli değişikliklerden LOJ, Mİ, ÜK ve SG Dairesi Başkanlıklarını
bilgilendirmek,
u)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

Kurumun pazarlama ve satış faaliyetleri kapsamında
oluşturulacak politikalarının belirlenmesinde kullanılmak üzere global, bölgesel, ülke ve sektör bazlı bor
tüketimlerini araştırmak,
1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile eklenen bent.

ü) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016
tarihli ve 23939 sayılı oluru ile eklenen bent. Başkanlık faaliyetleri kapsamında gelen Bilgi Edinme Formları, soru
önergeleri, basın tekzipleri, anketler vb. bilgi taleplerine Başkanlık birimleri koordinasyonuyla cevap
hazırlamak ve iletmek,
v)

YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük

Teşekkülü ve ürünlerini
tanıtıcı katalog, broşür, CD ve benzeri dokümanın hazırlanması çalışmalarında; Yurt İçi Satış, Müşteri
İlişkileri Yönetimi Birimi ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile iş birliği yapmak,
Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent.

y) YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla değişik bent sıralaması bent YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla
mevcut (ğğ) bendinin (gg) bendi olarak değişik hali. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye
istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent numarası. Birimin faaliyetlerinin ve
personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016
tarihli ve 23939 sayılı oluru ile Avrupa-Amerika İhracat Biriminin ve Asya-Pasifik İhracat Biriminin kurulmasını müteakip “B) İhracat Birimi”
PS Dairesi Başkanlığı organizasyondan kaldırılmıştır.
YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla kurulan “C) Temizlik Ürünleri Satış Yönetim Birimi”; YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13
sayılı kararıyla “Yurt İçi Satış ve Pazar Geliştirme Birimi”nin kurulmasını müteakip, PS Dairesi Başkanlığı organizasyondan kaldırılmıştır.

B) Müşteri İlişkileri Yönetimi Biriminin görev ve yetkileri
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016
tarihli ve 23939 sayılı oluru ile yeni kurulan birim ve görevleri.

a) Müşteri odaklı pazarlama yaklaşımı çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı müşterilerin numune,
analiz raporu, lojistik, ambalaj tipi, gibi her türlü bilgi talebini (numune, katalog, broşür, ISO belgeleri ve
benzeri dokümanı) karşılamak, bunun için gerektiğinde diğer birimlerden destek almak,
b) YK:17/08/2022 tarihli ve 928/8 sayılı kararıyla değişik bent. Yazılı, sözlü olarak veya web üzerinden
Başkanlığa iletilen; üretim, ürün, ambalaj, satış hizmetleri veya lojistik hizmet sürecinden kaynaklanan
müşteri şikâyetlerini kayıt altına almak, değerlendirmek, faaliyet alanlarına göre LOJ, SG, ÜK ve TG
Dairesi Başkanlıkları ile işletme müdürlüklerine şikâyetlerin çözümlenmesine ve gerekli önlemlerin
alınmasına yönelik olarak göndermek, birimlerden alınan cevapların müşterilere iletilmesi için
Başkanlığın Avrupa-Afrika-Orta Doğu İhracat Birimi, Asya-Pasifik-Amerika İhracat Birimi ve Yurt İçi
Satış Birimi ile koordinasyon içinde çalışmak,
c) Yıllık olarak düzenli yurt içi ve yurt dışı “Pazarlama müşteri memnuniyet anketi”ni ETİ KKYS
üzerinden düzenlemek, isteklerin ve ihtiyaçların kapsamlı analizini yapmak; üretim, ürün, satış ve lojistik
hizmet sürecinden kaynaklanan tüm problemleri içeren ve değerlendirmelerin yer aldığı “Müşteri Şikâyet
Raporu” ve “Müşteri Memnuniyeti Raporu”nu hazırlamak ve LOJ, TG, ÜK, İK, TMH ve SG Daire
Başkanlıkları ile işletme müdürlüklerine iletmek,
ç) Rakip ürünler hakkında bilgi ve ürüne ait örnekleri, muhtelif ambalaj, etiketleme ve benzeri
bilgilerini konularına göre LOJ, ÜK, TMH ve TG Dairesi Başkanlıkları ve işletme müdürlüklerine
ulaştırmak,
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d) İhracatı gerçekleştirilen teati gerektiren ürünlerin analizlerinin yapılmasını müteakip analiz
teatisi sonuçlarını alıcı firmaya bildirmek, analiz teatisi sonuçlarında bir uyuşmazlık olması hâlinde
hakeme giderek nihai sonucu belirlemek ve analiz değerlerini kayıt altına almak,
e) Her yılın ikinci çeyreğinde bir sonraki yılın satışa esas ürün spektlerinin oluşturulması için ÜK
ile koordineli çalışarak TG, ÜK ve işletmelerin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı sonucu tespit edilen
yıllık satışa esas ürün spektlerini ilgili yılın en geç Haziran ayı sonu itibariyle Yönetim Kurulunun
Onayına sunmak. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ürün spektlerinin müşterilere iletilmesini
sağlamak,
f) Müşteriler tarafından talep edilen, özel spektli ürün taleplerinin karşılanması için gerekli
yazışmaları yapmak ve özel spektleri oluşturmak,
g) Yurt içi ve yurt dışı gönderi (numune, evrak vb.) ile ilgili düzenlenmiş faturaları ETİ KKYS
üzerinden takip etmek ve Mİ Dairesi Başkanlığını bilgilendirmek,
ğ) YK:17/08/2022 tarihli ve 928/8 sayılı kararıyla değişik bent. Yurt içi ve yurt dışı müşterilerin talebi olan
uluslararası anket, bilgi formu, rapor, sertifika, ürün kayıt işlemleri vb. dokümanlara ilişkin bilgileri ilgili
birimlerden temin ederek müşterilere iletilmek üzere Avrupa-Afrika-Orta Doğu İhracat Birimi, AsyaPasifik-Amerika İhracat Birimi ve Yurt İçi Satış birimleriyle koordinasyon içinde çalışmak,
h) Entegre Yönetim Sistemi (EYS) ile ilgili Başkanlık faaliyetleri yürütmek,
ı) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan müşteri görüşmelerine müşteri şikayetleri ve müşteri
taleplerinin görüşülmesi amacıyla katılmak ve görüşmeleri kayıt altına almak,
i) Kurumun ürettiği ve yeni üretimine başlanan ürünlerin Güvenlik Bilgi Formlarının güncelliğini
takip etmek ve müşterilere iletilmesini sağlamak,
j) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
C) Avrupa-Afrika-Orta Doğu İhracat Biriminin ve Asya-Pasifik-Amerika İhracat Biriminin
görev ve yetkileri
YK:17/08/2022 tarihli ve 928/8 sayılı kararıyla değişik başlık. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük
Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile yeni kurulan birimler ve görevleri.

a) Mevcut ve potansiyel müşterilerle iletişim kurarak yıllık ürün taleplerini almak, SG, ÜK ve
LOJ Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içinde Teşekkülün üretim kapasitesini, yıllık üretim programını, stok
bilgilerini, onaylanmış yatırım plânlarını, pazarla birlikte bor kullanan sektörlerin ülke/dünya ekonomisi
içindeki gelişmelerini, dünya pazarındaki ekonomik durumla ilgili tahmini pazar verilerini, Teşekkülün
üretim, lojistik ve satış maliyetlerini, cari ve tahmini ürün fiyatlarını, ürün bazında talep miktarlarını esas
alarak ve diğer ilgili hususları değerlendirilerek, Yurt İçi Satış Birimi ve Pazar Araştırma ve Geliştirme
Birimi ile koordinasyon sağlayarak Teşekkülün yurt içi ve yurt dışı “yıllık satış hedefleri”, “satış plânı”
ve satış şartlarını, satış şekillerini ve müşteriye sağlanacak hizmetler gibi hususları kapsayan “satış fiyatı
ve esasları” önerilerini hazırlamak ve yönetim kurulunun onayına sunmak,
b) Pazar Araştırma ve Geliştirme Biriminin Teşekkülün dış ve iç piyasa için “orta ve uzun vadeli
tahmini satış plânı”nın hazırlanmasına ilişkin çalışmalarına katkı sağlamak, plânla birlikte üretim, stok ve
yatırım bilgilerini göz önünde bulundurularak Teşekkülce üretilen ürünlerin kısa, orta ve uzun vadeli dış
satış bağlantılarını yapmak,
c) Teşekkülce üretilen ürünlerin yurt dışı satışlarının artırılması, geliştirilmesi veya mevcut
pazarın korunması için her türlü bilgiyi değerlendirmek, Pazar Araştırma ve Geliştirme Birimi ile
koordineli olarak çalışmak,
ç) Teşekkülce üretilen ürünlerin mevcut ve müşteri portföyüne kazandırılmış olan yeni müşteriler
ile ilgili yurt dışı satış sözleşmelerini hazırlamak, genel müdürlük oluru ve/veya yönetim kurulu kararının
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alınmasına yönelik işlemleri yapmak, satış bağlantılarını sözleşme şartlarına göre yerine getirmek, satış
sözleşmesi gerektirmeyen miktarlar için ihracat teklifi vermek ve bağlantıyı yapmak, satış bağlantılarını
yaparken LOJ ve ÜK Dairesi Başkanlıkları ile iş birliği içinde üretim ve sevkiyat programını, stok
bilgilerini takip etmek,
d) Yurt dışı satış bağlantılarını yapmak; yurt dışı satış faaliyet alanıyla ilgili olarak diğer kurum
ve kuruluşlardan alınacak izin, onay ve benzeri işlemlerinin takibini yapmak; ürünlerin sevkiyata
hazırlanması için yapılacak sevkiyatlarla ilgili olarak hazırlık talimatı ve sevk (yükleme) talimatları,
ihracat beyannamesi bilgi formu, gözetim talimatı ve diğer dokümanları LOJ Dairesi Başkanlığına,
taşıyıcı firmalara, ilgili işletmelere göndermek, gönderilmiş talimatların zamanında yapılmasını yakından
takip etmek, gerektiğinde LOJ Dairesi Başkanlığı ve işletmelerle irtibata geçip zamanında sevkiyat için
her türlü önlemleri almak, sevkiyatın aşamaları hakkında müşterileri bilgilendirmek,
e) Ürünlerin stok-satış zinciri aşamasındaki takiplerinin yapılabilmesi için YBS ve LOJ Dairesi
Başkanlıkları ile koordineli olarak yapılacak çalışmalarda bulunmak, sevkiyat öncesi ve sonrasında stok
bilgilerini takip etmek,
f) CIF satışlarla ilgili sigorta işlemini yaptırmak, SA Dairesi Başkanlığı ve LOJ Dairesi
Başkanlığının ilgili birimi ile koordinasyon ve işbirliği sağlamak,
g) Sevkiyatı müteakip, geçici ve kat’i faturaları tanzim etmek, menşe beyannamesi, çeki listesi,
serbest dolaşım belgesi gibi ithalatçı için gerekli diğer sevk evrakını düzenlemek veya LOJ Dairesi
Başkanlığından almak ve alıcı firmaya ve/veya ilgili bankaya göndermek, gemi yükleme temposuyla ilgili
olarak dispeç/demoraj hesaplamalarını yaparak dispeç gerçekleşirse dispeç faturası kesmek, demoraj
gerçekleşirse gerekli prosedürleri yürütmek, alıcı payına düşen gözetme ücretlerini zamanında alıcı
firmaya fatura etmek,
ğ) Müşterilere gönderilen ihracat vesaiki, çeşitli doküman ve numuneler ile ihracatın bankacılık
tarafı işlemlerini yürüten bankanın gönderdiği vesaiklerle ilgili olarak hizmeti veren firmanın tanzim
ettiği faturaları kontrol etmek, yapılan ihracatla ilgili olarak firmalara gönderilen mal bedellerine ait
faturaların muhasebe kayıtlarının yapılması, LOJ Dairesince ödenmeyen CFR-CIF teslim esaslı satışların
navlun faturaları ile gözetim faturalarının kontrollerinin yapılarak ödenmesi için Mİ Dairesi Başkanlığına
göndermek, ihracata ait fatura bedellerinin zamanında tahsil edilmesini sağlamak,
h) İhracatı gerçekleştirilen teati gerektiren ürünlerin analizlerinin yapılmasını müteakip analiz
teatisi/hakem sonuçlarını alıcı firmaya bildirmek ve analiz değerlerini kayıt altına almak,
ı) Mal teslim esaslarını kapsayan INCOTERMS kurallarını, uluslararası ödeme şekillerini (peşin,
akreditif, mal mukabili vb.), ödeme çeşitlerinden akreditifleri de kapsayan ICC kurallarını ve bankacılık
uygulamalarını yakından takip etmek,
i) Yurt dışı satış bilgilerinin ETİ KKYS’ye veri girişini yapmak,
j) Yurt dışı müşterilerden gelen üretim, ürün, ambalaj, sevkiyat şekli satış hizmetleri ve benzeri
taleplerin karşılanabilmesini teminen Müşteri İlişkileri Birimine iletmek, sonuçlarını Müşteri İlişkileri
Birimiyle koordineli bir şekilde müşteriye iletmek
k) Dış ticarete ait her türlü yenilik ve gelişmeleri takip etmek, ihracata ait kambiyo ve ilgili diğer
mevzuatı takip etmek,
l) Satış hedefleriyle doğrudan ilgisi nedeniyle, LOJ Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecek
Teşekkülün lojistik faaliyetlerle ilgili bütçe çalışmalarıyla ilgili veri sağlamak,
m) CFR, CIP, CPT ve CIF satışlarda fiyatlandırma amacıyla navlun fiyatlarını LOJ Dairesi
Başkanlığından temin ederek fiyat çalışması yapmak,
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n) Teşekkülün ihraç ettiği ürünlerle ilgili olarak teşvik belgesi alınacak konularda başvuru
belgelerini SG Dairesi Başkanlığına göndermek, alınan teşvik belgesi ile ilgili yapılan işlemlerin
sonuçlarından SG Dairesi Başkanlığına bilgi vermek ve teşvikin kapatılmasını istemek,
o) Satış acenteleriyle olan iş ve işlemleri ve faaliyetlerini izlemek amacıyla dönemsel pazar
raporlarının takibini yapmak, Müşteri İlişkileri ve Pazar Araştırma ve Geliştirme Birimleriyle
değerlendirmek
ö) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
Ç) Yurt İçi Satış Biriminin görev ve yetkileri
YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla, Teşekkül organizasyonunda müstakil bir birim olarak yer alan “Yurt İçi Satış ve Pazar
Geliştirme Birimi” kapatıldı ve Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı organizasyonunda “Yurt İçi Satış Birimi” kuruldu. Birimin başlığı ve yeni
görev tanımları. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün
1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile birim başlık numarasında yapılan değişiklik.

a)

YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına

verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent.

Teşekkülün yurt içi müşteri veri

tabanını oluşturmak ve “müşteri portföy analizi” yapmak,
b)

YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük

Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent. Yazılı

veya sözlü olarak
gelen, web sayfası üzerinden Birime iletilen; üretim, ürün, ambalaj, satış hizmetleri veya lojistik hizmet
sürecinden kaynaklanan yurt içi müşteri şikâyetlerinin tamamını almak, Müşteri İlişkileri Birimine
iletmek, şikâyetin çözüm sonuçlarını müşterilere bildirmek,
c)

YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük

Birimin faaliyet
alanında oluşan bilgilere dayalı olarak Teşekkülün iç piyasada orta ve uzun vadeli tahmini satış
öngörülerini hazırlamak, Pazar Araştırma ve Geliştirme Birimine göndermek,
Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent numarası.

ç) YK:17/08/2022 tarihli ve 928/8 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve
23939 sayılı oluru ile değişik bent. Mevcut ve potansiyel müşterilerle iletişim kurarak yıllık ürün taleplerini almak,
Teşekkülün üretim kapasitesini, yıllık üretim programını, stok bilgilerini, onaylanmış yatırım plânlarını,
pazarla birlikte bor ürünlerinin ve temizlik ürünü kullanan sektörlerin ve temizlik ürünleri sektörünün
ülke ekonomisi içindeki gelişmelerini, Teşekkülün üretim, lojistik ve satış maliyetlerini, cari ve tahmini
ürün fiyatlarını, temizlik ürünleri bazında talep miktarlarını esas alarak ve diğer ilgili hususları
değerlendirilerek yurt içi “yıllık satış hedefleri”, “satış planı”, satış fiyatı ve satış şartlarını, satış
şekillerini ve müşteriye sağlanacak hizmetler gibi hususları kapsayan “satış fiyatı ve esasları” önerilerini
hazırlamak, Avrupa-Afrika-Orta Doğu İhracat Birimi, Asya-Pasifik-Amerika İhracat Birimi ve Pazar
Araştırma ve Geliştirme Birimi ile iş birliği içinde sonuçlandırmak,
d) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016
tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent numarası. Teşekkülün ürettiği ürünlerin satış ve sürümünü artırmak ve
tanıtmak amacıyla, yurt içi sergi ve fuarlara katılmak
e) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016
Endüstriyel pazarlamanın temel fonksiyonu olan yüz yüze
görüşmelerin gerçekleştirilmesi için yurt içi seyahatler yapmak, müşterilerle yakın diyalogu sürdürmek,
rapor hazırlamak,
tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent numarası.

f)

YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük

Teşekkülü ve
ürünlerini tanıtıcı katalog, broşür, CD ve benzeri dokümanın hazırlanması çalışmalarında; Pazar
Araştırma ve Geliştirme Birimi ile iş birliği yapmak,
Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent numarası.
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g) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016
Üretim, stok ve yatırım bilgilerini göz önünde bulundurularak
Teşekkülce üretilen ürünlerin kısa, orta ve uzun vadeli yurt içi satış bağlantılarını yapmak,
tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent.

ğ) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016
tüm ürünlerinin yurt içi satış işlemlerini yapmak, işletmeleri
doğrudan satış yapacakları miktar konusunda yetkilendirmek, süreci yönetmek ve değerlendirmek, gerekli
olan takip ve koordinasyonu gerçekleştirmek,
tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent. Teşekkülün

h) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016
Teşekkülce üretilen ürünlerin mevcut ve müşteri portföyüne
kazandırılmış olan yeni müşteriler ile ilgili yurt içi satış sözleşmelerini hazırlamak, gerekli genel
müdürlük oluru ve/veya yönetim kurulu kararının alınmasına yönelik işlemleri yapmak, satış
bağlantılarını sözleşme şartlarına göre yerine getirmek,
tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent.

ı) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016
Yurt içi satış bağlantılarını yaparken LOJ Dairesi Başkanlığının ilgili
birimiyle iş birliği içinde üretim programını, stok bilgilerini takip etmek; stok-satış zinciri aşamasındaki
takiplerinin yapılabilmesi için YBS ve LOJ Dairesi Başkanlığının ilgili birimi ile koordineli olarak
çalışmalarda bulunmak,
tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent.

i) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016
Satış bağlantısını yaptıktan sonra; lojistik süreç öncesinde sevkiyat ve
ürün teslim işlemlerinin yapılması için işlemi LOJ Dairesi Başkanlığının Sevkiyat Yönetim Birimine ETİ
KKYS üzerinden iletmek ve sürekli koordinasyon sağlamak,
tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent.

j) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016
tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent. Temizlik ürünleri ile ilgili olarak dağıtıcı yetkisi verilmesini sağlamak,
oluşacak dağıtıcılarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak, faaliyetlerini izlemek, süreci yönetmek ve
değerlendirmek, gerekli olan takip ve koordinasyonu gerçekleştirmek,
k) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016
Merkez teşkilatı ve işletme müdürlükleri iş yerlerinde temizlik
ürünü satışı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, takip ve koordine etmek,
tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent numarası.

l) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016
Yurt içi satış faaliyet alanıyla ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlardan
alınacak izin, onay ve benzeri işlemlerinin takibini yapmak, gerektiğinde TG Dairesi Başkanlığının ilgili
birimiyle iş birliği sağlamak,
tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent.

m)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

Satış hedefleriyle doğrudan ilgisi nedeniyle, LOJ Dairesi
Başkanlığınca gerçekleştirilecek Teşekkülün lojistik faaliyetlerle ilgili bütçe çalışmalarına veri sağlamak,
1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent.

n) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016
tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent. Birimin faaliyet alanıyla ilgili konularda her türlü bilgiyi ve dokümanı
değerlendirerek “Yurt İçi Satış Faaliyet Raporunu” hazırlamak, Pazar Araştırma ve Geliştirme Birimiyle
her türlü bilgi ve dokümanı paylaşmak,
o) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/11/2016
Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini
belirlemek ve takip etmek.
tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent numarası.

YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla iş süreçleri organizasyonda yeni kurulan İhracat Birimi ile birleşen mülga “Ç) Satış Sevkiyat
Birimi” ve görevleri.
YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla kurulan birim görevleri
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MADDE 5/A-

YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla, Teşekkül organizasyonunda müstakil bir birim olarak yer alan

“Yurt İçi Satış ve Pazar Geliştirme Birimi” kapatıldı ve Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı organizasyonunda “Yurt İçi Satış Birimi”
kuruldu. Mülga 5 inci madde.

Tesis-Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (TMH)
MADDE 6- YK:08/09/2021 tarihli ve 867/4 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:03/11/2020 tarihli ve 837/1 sayılı kararıyla Genel
Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 01/12/2020 tarihli ve E-76790 sayılı oluru ile değişik fıkra. YK:13/2/2020
tarihli ve 800/9 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:7/5/2014 tarihli ve 572/17 sayılı, YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik fıkra.
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen
yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik fıkra. (1) Tesis-Mühendislik Hizmetleri
Dairesi Başkanlığının “Kimya Proses Birimi”, “Maden Proses Birimi”, “İnşaat Alt Yapı Birimi”, “İnşaat
Üst Yapı Birimi” “Çevre Birimi”, “Enerji Yönetim Birimi” ve “Proje İzleme ve Raporlama Birimi”nin
faaliyet alanındaki görevler; TMH Dairesi, TG Dairesi Başkanlıkları ve ihtiyaç hâlinde Teşekkülün diğer
birimlerinin kadro ve pozisyonlarındaki değişik mühendislik ve ihtisas alanındaki personelin proje
bazında grup ya da gruplar oluşturularak matris bir yönetim modeliyle projenin başlangıcından,
tamamlanmasına kadarki tüm süreçleri kapsayarak, projenin koordinasyonundan sorumlu olan birimin
sevk ve idaresinde ve Başkanlığın yönetiminde yerine getirilir.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile kaldırılan fıkra.

(2) TG Dairesi Başkanlığıyla da teknoloji geliştirme projeleri ya da faaliyetlerinde ortak
çalışmalar yapılır.
(3) Projede ya da projeler kapsamında görev verilmiş personelin görev sınırları ve görev
müddetleri, projenin programına ve uygulama terminlerine bağlı olarak belirlenir.
(4) TMH Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usûl ve esasları;
organizasyon şemasında belirlenmiş birimlerin görevlerini ve bu Yönergenin 28 inci maddesinde
belirlenmiş olan birim âmirlerinin ortak görev alanlarında belirtilen görevlerin birimlerindeki yönetim
alanlarını kapsar.
(5) Başkanlık organizasyon yapısında yer alan birimlerin görevleri birim sorumlusunun sevk ve
idaresinde;
Maden Proses Biriminin görev ve yetkileri “Maden Proje Uygulama” ve “Yatırım Takip”
sorumlularınca,
Kimya Proses Biriminin görev ve yetkileri “Kimya proje uygulama sorumlularınca”,
YK:08/09/2021 tarihli ve 867/4 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:13/2/2020 tarihli ve 800/9 sayılı kararıyla değişik paragraf. İnşaat

Alt Yapı Biriminin görev ve yetkileri; “İnşaat alt yapı” sorumlularınca,
YK:08/09/2021 tarihli ve 867/4 sayılı kararıyla eklenen fıkra.

İnşaat Üst Yapı Biriminin görev ve yetkileri; “İnşaat

üst yapı” sorumlularınca,
YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla birinci fıkranın paragrafında yapılan değişiklik. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı
kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik paragraf.

Çevre Biriminin görev ve yetkileri; Çevre sorumlularınca yerine getirilir.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile eklenen paragraf. Enerji Yönetim Biriminin görev ve yetkileri; Enerji Proje Uygulama

ve Yatırım Takip sorumlularınca, Endüstriyel Otomasyon ve Yazılım sorumlularınca ve Portföy, İstatistik
ve Enerji Bilgi Arşivi sorumlularınca,
YK:7/5/2014 tarihli ve 572/17 sayılı kararıyla eklenen paragraf YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik paragraf.

Proje İzleme ve Raporlama Biriminin görev ve yetkileri; “Proje İzleme ve Raporlama” sorumlularınca
yerine getirilir.
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Destek hizmetler sorumluları daire başkanına doğrudan bağlı olarak, kendilerine tevdi edilen
görevleri yerine getirir.
Bu kapsamda, Tesis-Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı organizasyon yapısındaki
birimlerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
A) Maden Proses Birimi ile Kimya Proses Biriminin görev ve yetkileri
YK:8/1/2015 tarihli ve 603/2 sayılı kararıyla değişik görev tanımları.

a) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. 6 ncı maddenin (1), (2), (3), (4) ve (5) numaralı
fıkralarında yer alan esaslar uygulanarak, yıllık yatırım programlarında madencilik sektörü bölümünde
yer alan proses projeleri “Maden Proses Birimi”nce; imalât sektörü/kimya sanayi bölümünde yer alan
proses projeleri ise “Kimya Proses Birimi”nce yerine getirilir. Ayrıca, tüm ana ve yardımcı üretim ve
lojistik süreçteki tesislerin bakım-onarım ekipman değişimleri, geliştirilmesi, yenilemesi işlerinin
ihalesini yapmak ve yürütümünün sağlanması bu birimlerce yapılır. Bu çerçevede, Maden Proses Birimi
ile Kimya Proses Biriminin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
1) Yapılacak olan sınaî tesisler ile bunların yan ve yardımcı tesislerine ait yer seçimi, teknoloji
seçimi, kapasite seçimi gibi konularda teknik inceleme ve çalışmalar yapmak, gerekli olan raporları
hazırlamak,
2) SG Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanacak olan fizibilite etütlerine, TMH Dairesi
Başkanlığının faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda teknik destek sağlamak,
3)

YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik alt bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük

Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve diğer ilgili mevzuatı ve uygulamalarını
takip etmek, yatırım teşvik uygulanmasına ilişkin tespitleri değerlendirmek, yatırımın fizibilitesinin
hazırlanması aşamasında değerlendirmek, yatırım projelerinin; teşvik belgeleri ile ilgili her türlü
işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla gerek duyulan dokümanları hazırlamak ve teşvik belgesi alma
müracaatının yapılması için SG Dairesi Başkanlığına göndermek, ÇED belgesinin, Çevre Birimince
başvurusunun yapılarak alınmasını sağlamak, teşvik belgesi alındığında aslını Mİ Dairesi Başkanlığına,
suretini de yüklenicilere göndermek, alınan teşvik belgesi kapsamında yapılan işlemlerin sonuçlarından
SG Dairesi Başkanlığına bilgi vermek,
Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik alt bent.

4) YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla değişik alt bent.
Bağlı şirket ve iştirakin kuruluşu öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında yapılacak ön etüt çalışmaları,
fizibilite etüdü ve ilk yatırımların değerlendirilmesi, bağlı şirket ve iştirakin gerçekleştireceği yeni ve
ilave yatırımlar, kapasite artışları ve benzeri teknik konularda SG Dairesi Başkanlığınca karar
oluşturulması öncesinde gerekli olan desteği sağlamak,
YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı kararıyla değişik paragraf.YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla değişik paragraf.

Bağlı şirket ve iştiraklerin yatırım sürecindeki faaliyetlerini yerinde takip etmek, raporlamak ve ilgili
birimlere göndermek,
5) Yatırım projelerinin imal, temin, inşa ve montajlarını gerçekleştirmek amacıyla, satın alma
yetki sınırını esas alarak yapılacak işin tutarına göre daire başkanı, genel müdür yardımcısı, genel müdür
veya yönetim kurulundan onay almak ve ilgili işletme bünyesinde yapılmasını sağlamak,
6) Avan ve uygulama projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, gerektiğinde projelerde
değişiklikler yapmak veya yaptırmak, ilgili mesleki kontrol hizmetlerini yapmak veya yapılmasını
sağlamak ve onaylamak,
7) Mevcut tesislerde kapasite artırma, darboğaz giderme, modernizasyon ve yenileme
mühendislik projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
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8) Yatırım programındaki müstakil tesis ve etüt projeleri kapsamındaki tesislere makine ve
ekipman alınması için; yurt içi ve yurt dışı piyasalarda üretim ve satış yerleri konusunda piyasa
araştırması yapmak, gerekli şartnameleri hazırlamak,
9) Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi için Teşekkül bünyesinde konu alanlarına göre
Teşekkülün ilgili birimleri ile iş birliği sağlamak, diğer kurum ve kuruluşlardan gerekli işlemlerin
yapılmasını talep etmek,
10) YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla eklenen alt bent. TG Dairesi Başkanlığının satın alma yetki
sınırını aşan yapım işleri ile ilgili olarak; TG Dairesi tarafından hazırlanan teknik şartname, proje raporu
veya teknik rapora dayanarak ihale dokümanını hazırlamak, işin ihalesini gerçekleştirmek ve ihale
sözleşmesini imzalayarak işin yürütümünü TG Dairesi ile birlikte yapmak,
11) YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla değişik alt bent.
TG Dairesi Başkanlığınca takip edilen bağlı şirket ve iştiraklerce ürünlerin yeni kullanım alanlarına
yönelik olarak yaptırılan ar-ge çalışmaları ve sonuçları ile işletme müdürlüklerince yapılan ürün ve proses
geliştirme çalışması sonuçlarını Kuruluşun tüm üretim ve proses alt yapısına, yeni tesis projesi oluşturma
çalışmalarına etkileri bakımından değerlendirmek, gerekli olanları uygulamaya almak,
12) Üretim proseslerinde yapılan değişimleri, yeni teknoloji kullanımlarını ve ihtiyaçları takip
etmek, gerekli olan bilgi ve dokümanı işletme müdürlüklerinden istemek, yapılan değişikliklerin süreçlere
etki eden performansı değerlendirmek, değerlendirilmesini sağlamak, üretim proseslerinde yapılan bu
değişikliklerden yeni projelerde dikkate alınması gerekenleri belirlemek,
13) Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görev alanında pilot tesis yapım işiyle ilgili olarak
teknik şartname ve ihale dokümanı hazırlanması çalışmalarına katılmak, pilot tesisin yapım aşamalarında
iş süreci mantığı içinde çalışmak,
14) YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla değişik alt bent. TMH Dairesi Başkanlığı birimlerinin faaliyet
alanındaki projelerin ihale dokümanı ve yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması ile ilgili olarak iş birliği
içinde çalışmak, görüş bildirmek,
15) YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla değişik alt bent. Madencilik ve kimya yatırım projelerinin ihale
dokümanlarını hazırlamak, yapım işi ihalesini yapmak, sözleşmenin imzalanmasını müteakip yapım işinin
yürütümünü takip ve koordine etmek, yönetmek,
Hak ediş ödemeleri ile teminatın serbest bırakılması işlemlerini bu Yönergenin Ek-1’inde yer alan
“Satın Alma Sonrası İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak yerine getirmek,
Hak ediş kontrollerini, kesin teminat mektuplarının geçerlilik sürelerinin ve teminata ilişkin diğer
işlemleri takip etmek, teminat iadesi işlemlerinin yapılmasını gerçekleştirmek,
İşin ilerleme durumuna göre yüklenici tarafından talep edilmesi hâlinde “iş durum, iş bitirme ve
benzeri belgeleri” hazırlamak,
16) Yürütülmekte olan projelerin iş programlarını hazırlamak veya hazırlatmak, yatırım
projelerinin gerçekleştirilmesini takip etmek, projelerin darboğazlarını tespit etmek,
17) Tesislerde kapasite artışlarını sağlayacak proje tadilat ve revizyonlarını işletme ile birlikte
gerçekleştirmek, söz konusu kapasite artışlarını işletmenin verimlilik ve performansının gerçek verilere
dayalı olarak takip edilmesi ve değerlendirilmesi için ÜK ve SG Dairesi Başkanlıklarına bildirmek,
18) Gerekli olan yerlerde uzmanlıklar dikkate alınarak yapı denetim görevini yapmak veya
yaptırmak, yapı denetimi konusunda yetersiz olan yerlerde iş birliği yapmak ve gerekli desteği sağlamak,
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19) Yurt dışından satın alınacak malların gümrük, kambiyo, ithalât, akreditif işlemleri, nakliye ve
sigorta işlemlerinin yapılabilmesi için gerek duyulan dokümanları ve SG Dairesi Başkanlığınca alınan
teşvik belgesini SA Dairesi Başkanlığına göndermek,
20) Montajı yapılacak makine, teçhizat ve benzeri malzemenin işin yapıldığı birimlerce muhafaza
edilmesini takip etmek,
21) Projenin/montajın bitiminde deneme çalışmalarını programlamak, çalışma seyrini takip ve
kontrol etmek, işletmeye alınmasını, performans testlerini, geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılmasını
koordine ederek yerine getirmek,
22) Yatırım tesislerinin üretim yöntemlerini proje plânlarına ve iş güvenliğine uygun olarak
uygulatmak, kontrolleri yapmak, kullanıcı eğitimlerini plânlamak ve proje uygulamaları sırasında
eğitimleri vermek ya da verilmesini sağlamak,
23) Projenin tamamlanmasını müteakip, projenin sahadaki uygulanmış hâlinin çiziminin
hazırlanması ve kesin hesabın çıkartılması ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,
24) Proje tamamlandığında yatırım teşvik belgesinin kapatılmasını ve teşvik belgesi kapsamında
yapılan işlemlerin sonuçlarını SG Dairesi Başkanlığına bildirmek,
25) Teşekkülün yatırım programında yer alan projelerden geçici kabulü yapılan ya da
tamamlananların Mİ Dairesi Başkanlığı/ muhasebe birimi ile temasa geçerek amortismana tabi iktisadi
kıymet (ATİK) ayrımının yapılarak sabit kıymet kayıtlarına alınması için Mİ Dairesi Başkanlığına
bildirmek,
26) Teknolojik gelişmeleri ve üretim teknolojilerinin takibini yapmak,
27) İşletme müdürlüklerince yapılan veya yaptırılan projelerle ilgili veya istenilen konularda
görüş bildirmek, işletmelerdeki teknik sorunların çözümüyle ilgili olarak oluşturulan komisyonlara
katılmak,
28) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik alt bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük
Tesislerin elektrik,
enstrüman ve benzeri konularda imalât ve montajlarının teknik koşullara uygun olarak yapılmasını
sağlamak,
Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik alt bent.

29)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik alt bent. Yatırım

projesi kapsamındaki tesislerin elektrik enerjisiyle ilgili
projelerin ana hatlarıyla kontrol edilmesini, elektrik tesislerinin yapılması veya yaptırılmasını
gerçekleştirmek,
30) Yatırım projesi kapsamında yapımı tamamlanan tesislerin bakım plânlarını hazırlamak,
ekipmanlarının haftalık-aylık-yıllık bakım programlarını düzenleyerek, bakım şartname ve talimatları
hazırlamak ve yürütümü için işletme müdürlüklerine göndermek,
31) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklene alt bent. Tüm ana ve yardımcı üretim ve lojistik
süreçteki tesislerin bakım-onarım, ekipman değişimleri, geliştirilmesi, yenilemesi amacıyla yapılacak
işlerle ilgili olarak yaklaşık maliyeti ve teknik şartnamesi işi teklif eden birimce hazırlanarak birime
gönderilmesini müteakip, söz konusu işlerle ilgili ihaleyi yapmak, ihale sözleşmesinin imzalanması
sonrasında işin yürütümü için teklif eden birime göndermek; işin yürütümü ile ilgili bir sorun oluşması
halinde çözüme kavuşturmak,
32) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik alt bent numarası. Birimin faaliyetlerinin ve personelin
performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
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B) İnşaat Alt Yapı Biriminin görev ve yetkileri
YK:08/09/2021 tarihli ve 867/4 sayılı kararıyla değişik birim başlığı. YK:13/2/2020 tarihli ve 800/9 sayılı kararıyla eklenen birim ve
görev tanımları.

a) YK:08/09/2021 tarihli ve 867/4 sayılı kararıyla değişik bent. 6 ncı maddenin (1), (2), (3), (4) ve (5) numaralı
fıkralarında yer alan esaslar uygulanarak, yatırım programında veya işletme bütçelerinde yer alan alt yapı
inşaat projelerinin (katı ve sıvı atık barajı, atık göleti, katı atık depolama sahaları, kanal, kanalet,
kanalizasyon, derivasyon kanalı, su isale hattı, yollar, vb.) bakım onarım ve inşaat işlerinin hazırlık, ihale
etüt, uygulama projesi hazırlatılması, yapım, uygulama aşamaları ödenek takibi dahil olmak üzere İnşaat
Alt Yapı Birimi tarafından gerçekleştirilir. Benzer şekilde, diğer birimlerin görev, yetki ve sorumluluk
alanında yürütülen, diğer projelerin alt yapıya ilişkin kısımları da bu projelerde görev almak suretiyle
İnşaat Alt Yapı Birimi tarafından yerine getirilir. Bu çerçevede, Birimin görev ve yetkileri aşağıda
belirtilmiştir:
1) Yatırım projeleri ile ilgili olarak gerektiğinde etüt çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
kurulması kararlaştırılan yeni tesisler ile yapılması plânlanan ilâve tesislere ait yapılabilirlik inceleme ve
araştırma raporlarını, inşaat dışında kalan verileri işletmelerden veya diğer ilgili başkanlıklardan temin
ederek hazırlamak veya hazırlatmak,
2) Yatırım projeleri kapsamında yer seçimi çalışmalarında bulunmak, arsa durumları ve alt yapı
ile ilgili raporları hazırlamak, hazırlatmak veya takip etmek, ön etütleri yapmak veya yaptırmak, gerekli
durumlarda harita çalışmalarını, zemin mekaniği ve jeolojik arazi inceleme ve araştırmalarını yapmak
veya yaptırmak,
3) (a) bendinde belirtilen başlıklardaki görev kapsamında olmak üzere: her türlü mimarlık ve
mühendislik hizmetlerini ve bu kapsamda gerektiğinde projelerde değişiklikleri yapmak ve/veya
mimarlık-mühendislik hizmetlerinin satın alınması durumunda projeler ve revizyonları ile ilgili mesleki
kontrollük yapmak ve/veya danışmanlık hizmetlerinin yapılmasını sağlamak,
4) (a) bendinin 3 üncü alt bendi kapsamında satın alınacak mimarlık ve mühendislik hizmetleri ya
da bu hizmetlerin kontrollüğüne yönelik danışmanlık hizmetlerinin ihale dokümanını, yaklaşık maliyetini
hazırlamak, yetki sınırlarına göre ihale onayını almak, ihale işlemlerini yapmak, ihaleleri değerlendirmek,
sonuçlandırmak, sözleşmelerin imzalanmasını ve işin yürütümünü sağlamak,
5) YK:08/09/2021 tarihli ve 867/4 sayılı kararıyla değişik bent. (a) bendinde belirtilen başlıklardaki görev
kapsamında olmak üzere; proje-mühendislik ihtisası gerektiren bakım, onarım ve tadilatları ile yatırım
projelerinin yapım işlerine yönelik teknik şartname ve metrajları hazırlamak veya hazırlatmak, ihale
işlemlerini gerçekleştirmek,
Mimarlık, mühendislik hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen hak ediş ödemeleri, kabul işlemleri
ve teminatın serbest bırakılması işlemlerini sözleşmesine ve bu Yönergenin Ek-1’inde yer alan “Satın
Alma Sonrası İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak yerine getirmek,
İşin ilerleme durumuna göre yüklenici tarafından talep edilmesi hâlinde “iş durum, iş bitirme vb.
belgeleri” hazırlamak,
6) Yürütülmekte olan projelerin mimarlık-mühendislik hizmetleriyle ilgili iş programlarını
hazırlamak veya hazırlatmak, gerçekleştirilmesini takip etmek, projelerin darboğazlarını tespit etmek,
7) Teknik şartnameleri (mimari, inşaat, mekanik), enerji verimliliği, yangın güvenliği ve iş
güvenliği mevzuatlarına uygun fiziki şartları ve teknolojiyi barındıracak şekilde güncel hale getirmek ve
mevzuatı izleyerek güncelliğini korumak,
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8) Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi için Teşekkül bünyesinde konu alanlarına göre
Teşekkülün ilgili birimleri ile iş birliği sağlamak, diğer kurum ve kuruluşlardan gerekli işlemlerin
yapılmasını talep etmek, işletme müdürlüklerince yapılan veya yaptırılan projelerle ilgili istenilen
konularda görüş bildirmek, işletmelerdeki teknik sorunların çözümüyle ilgili olarak oluşturulan
komisyonlara katılmak,
9) Alınan yatırım kararlarını, SG Dairesi Başkanlığının Yatırım Planlama Birimince yayımlanmış
ve ilgili kurumlara onaylatılmış fizibilite raporlarına uygun olarak yerine getirmek, revizyonları aynı
Birimle işbirliği içinde yürütmek,
10) İşletme müdürlüklerinin bütçelerinde yer alan, mevcut inşaatların bakım ve onarım işlerinin
yapılabilmesini teminen Teşekkülün ilgili kuruluşu bulunduğu Bakanlıktan, gerekli olan iznin alınmasını
müteakip, ilgili işletme müdürlüğüne bildirmek,
11) İşletme müdürlüklerinin bütçelerinde yer alan, yapım işlerine ait teknik şartname, yaklaşık
maliyet ve diğer ilgili dokümanı hazırlamak, ihalesini yapmak, sözleşmesinin imzalanmasını müteakip,
işin yürütümünü işletme müdürlükleri ile koordineli olarak yapmak, hak ediş, işlemlerini, teminatın
serbest bırakılması ve iş bitirme belgesi verilmesi işlerini bu Yönergenin Ek-1’inde yer alan “Satın Alma
Sonrası İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak yerine getirmek,
12) Teknik şartnamesi ve yaklaşık maliyeti hazırlanan yapım işleriyle ilgili yapım ihalesi
dokümanlarını hazırlamak; ihalesini yapmak, sözleşmesinin imzalanmasını müteakip, işin yürütümünü
sağlamak,
13) Hak ediş ödemeleri, kabul işlemleri ve teminatın serbest bırakılması işlemlerini bu
Yönergenin Ek-1’inde yer alan “Satın Alma Sonrası İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak yerine getirmek,
hak ediş işlemlerinde; danışmanlık hizmet alımında birinci ve/veya ikinci seviye; yatırım uygulama
projelerinde birinci seviyesi işletme müdürlüklerinde kurulan Yapı Denetim Teşkilatlarınca kontrol
edilmiş hak edişlere ikinci seviyede hak ediş kontrolleri yapmak,
14) Yatırım programında yer alan atık barajı, atık göleti gibi projelerle ilgili, Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, mühendislik hizmetleri (revizyonlar dahil) ile yapım aşamasına
yönelik iş ve işlemleri yürütmek projeler kapsamında ÇED belgesi başvurusunun yapılması ve belgenin
alınması için Çevre Birimine, malzeme ocakları kullanım izinleri ile gerekli diğer izinlerin alınması için
ilgili işletme müdürlüğü ile ÜK Dairesi Başkanlığına bildirimde bulunmak,
15) Yürütülmekte olan projelerin iş programlarını hazırlamak veya hazırlatmak, yatırım
projelerinin gerçekleştirilmesini takip etmek, projelerin darboğazlarını tespit etmek,
16) Gerekli olan yerlerde uzmanlıklar dikkate alınarak yapı denetim görevini yapmak veya
yaptırmak, yapı denetimi konusunda yetersiz olan yerlerde iş birliği yapmak ve gerekli desteği sağlamak,
gerektiğinde fesih ve tasfiye işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
17) Uygulamasını ve yapı denetim hizmetlerini işletme müdürlüklerinin yürütmediği yapım
işlerinde, başından sonuna kadar “İş Güvenliği” mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak, İş
Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içinde çalışmak,
18) Projenin tamamlanmasını müteakip, as build projelerinin hazırlanması ve kesin hesabın
çıkartılması ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak, teslim edilen as-build projelerin ilgili
birimlere birer kopyasını göndermek ve düzenli arşiv kaydı oluşturmak,
19) Teşekkülün yatırım programında yer alan projelerden geçici kabulü yapılan ya da
tamamlananların Mİ Dairesi Başkanlığı/ muhasebe birimi ile temasa geçerek amortismana tabi iktisadi
kıymet (ATİK) ayrımının yapılarak sabit kıymet kayıtlarına alınması için Mİ Dairesi Başkanlığına
bildirmek,
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20) Teşekkülün taşınmazlarıyla ilgili; alım-satım, kiralama, kamulaştırma ya da sigorta
işlemlerinde, taşınmazların değerlerinin belirlenmesi ve ekspertiz komisyon çalışmalarında görev almak,
21) Teknolojik gelişmelerin takibini yapmak üzere baraj ve bina yapı malzemeleri-tesisat, enerji
verimliliği konularında düzenlenen mevzuat ve mesleki gelişim eğitimleri ile kongre ve fuarlara katılmak,
22) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
C) İnşaat Üst Yapı Biriminin görev ve yetkileri
YK:08/09/2021 tarihli ve 867/4 sayılı kararıyla eklenen birim ve görev tanımları.

a) 6 ncı maddenin (1), (2), (3), (4) ve (5) numaralı fıkralarında yer alan esaslar uygulanarak,
yatırım programında veya işletme bütçelerinde yer alan üst yapı inşaat projelerinin (atölye, bakım onarım,
nizamiye, idari, hizmet, misafirhane, yatakhane, sosyal tesis, lokal, laboratuvar, ar-ge, muhtelif ambar,
kapalı stok sahası, araştırma geliştirme, kamp, kreş vb. binalar, geçici atık depolama sahası, yangın
söndürme sistemleri, katı atık taşıma sistemleri vb.) inşa, bakım onarım ve güçlendirme işlerine ilişkin
hazırlık, ihale etüt, uygulama projesi hazırlatılması, yapım, uygulama aşamaları ödenek takibi dahil
olmak üzere İnşaat Üst Yapı Birimi tarafından gerçekleştirilir. Benzer şekilde, diğer birimlerin görev,
yetki ve sorumluluk alanında yürütülen (sınai tesis ile yan ve yardımcı tesisleri, pilot tesis vb.) projelerin
üst yapıya ilişkin kısımları da bu projelerde görev almak suretiyle İnşaat Üst Yapı Birimi tarafından
yerine getirilir. Bu çerçevede, Birimin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
1) Yatırım projeleri ile ilgili olarak gerektiğinde etüt çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
kurulması kararlaştırılan yeni tesisler ile yapılması planlanan ilave tesislere ait yapılabilirlik inceleme ve
araştırma raporlarını, inşaat dışında kalan verileri işletmelerden veya ilgili başkanlıklarda temin ederek
hazırlamak veya hazırlatmak,
2) Yatırım projeleri kapsamında yer seçimi çalışmalarında bulunmak, arsa durumları ve alt yapı
ile ilgili raporları hazırlamak, hazırlatmak veya takip etmek, ön etütleri yapmak veya yatırmak, gerekli
durumlarda harita çalışmalarını, zemin mekaniği ve jeolojik arazi inceleme ve araştırmalarını yapmak
veya yaptırmak
3) (a) bendinde belirtilen başlıklardaki görev kapsamında olmak üzere: her türlü mimarlık ve
mühendislik hizmetlerini ve bu kapsamda gerektiğinde projelerde değişiklikleri yapmak ve/veya
mimarlık-mühendislik hizmetlerinin satın alınması durumunda projeler ve revizyonları ile ilgili mesleki
kontrollük yapmak ve/veya danışmanlık hizmetlerinin yapılmasını sağlamak,
4) (a) bendinin 3 üncü alt bendi kapsamında satın alınacak mimarlık ve mühendislik hizmetleri
ya da bu hizmetlerin kontrollüğüne yönelik danışmanlık hizmetlerinin ihale dokümanını, yaklaşık
maliyetini hazırlamak, yetki sınırlarına göre ihale onayını almak, ihale işlemlerini yapmak, ihaleleri
değerlendirmek, sonuçlandırmak, sözleşmelerin imzalanmasını ve işin yürütümünü sağlamak,
5) (a) bendinde belirtilen başlıklardaki görev kapsamında olmak üzere; proje-mühendislik
ihtisası gerektiren bakım, onarım ve tadilatları ile yatırım projelerinin yapım işlerine yönelik teknik
şartname ve metrajları hazırlamak veya hazırlatmak, yaklaşık maliyetleri hazırlamak, ihale işlemlerini
gerçekleştirmek,
6) Mimarlık, mühendislik hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen hakediş ödemeleri, kabul
işlemleri ve teminatın serbest bırakılması işlemlerini sözleşmesine ve bu Yönergenin Ek-1’inde yer alan
“Satın Alma Sonrası İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak yerine getirmek,
İşin ilerleme durumuna göre yüklenici tarafından talep edilmesi hâlinde “iş durum, iş bitirme vb.
belgeleri” hazırlamak,
7) Yürütülmekte olan projelerin mimarlık-mühendislik hizmetleriyle ilgili iş programlarını
hazırlamak veya hazırlatmak, gerçekleşmesini takip etmek, projelerin darboğazlarını tespit etmek,
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8) Merkez teşkilatındaki hizmet binaları ile merkez teşkilatı dışındaki sosyal tesislerde “Enerji
Verimliliği Kanunu” kapsamındaki mevzuat hükümlerine göre mühendislik hesabını ve projesi gerektiren
mimari ve tesisat projelerini yapmak veya hizmet alımı yoluyla yaptırmak,
9) Teknik şartnameleri (mimari, inşaat, mekanik), enerji verimliliği, yangın güvenliği ve iş
güvenliği mevzuatlarına uygun fiziki şartları ve teknolojiyi barındıracak şekilde güncel hale getirmek ve
mevzuatı izleyerek güncelliğini korumak,
10) Yatırım projelerinin gerçekleşmesi için Teşekkül bünyesinde konu alanlarına göre
Teşekkülün birimleri ile iş birliği sağlamak, diğer kurum ve kuruluşlardan gerekli işlemlerin yapılmasını
talep etmek, işletme müdürlüklerince yapılan veya yaptırılan projelerle ilgili istenilen konularda görüş
bildirmek, işletmelerdeki teknik sorunların çözümüyle ilgili olarak oluşturulan komisyonlara katılmak,
11) Alınan yatırım kararlarını, SG Dairesi Başkanlığının Yatırım Planlama Birimince
yayımlanmış ve ilgili kurumlara onaylatılmış fizibilite raporlarına uygun olarak yerine getirmek,
revizyonları aynı Birimle işbirliği içinde yürütmek,
12) İşletme müdürlüklerinin bütçelerinde yer alan, mevcut inşaatların bakım ve onarım işlerinin
yapılabilmesini teminen Teşekkülün ilgili kuruluşu bulunduğu Bakanlıktan, gerekli olan iznin alınmasını
müteakip, ilgili işletme müdürlüğüne bildirmek,
13) İşletme müdürlüklerinin bütçelerinde yer alan, yapım işlerine ait teknik şartname, yaklaşık
maliyet ve diğer ilgili dokümanı hazırlamak, ihalesini yapmak, sözleşmesinin imzalanmasını müteakip, işin
yürütümünü işletme müdürlükleri ile koordineli olarak yapmak, hakediş, işlemlerini, teminatın serbest
bırakılması ve iş bitirme belgesi verilmesi işlerini bu Yönergenin Ek-1’inde yer alan “Satın Alma Sonrası
İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak yerine getirmek,
14) Teknik şartnamesi ve yaklaşık maliyeti hazırlanan yapım işleriyle ilgili yapım ihalesi
dokümanlarını hazırlamak; ihalesini yapmak, sözleşmesinin imzalanmasını müteakip, işin yürütümünü
sağlamak,
15) Hakediş ödemeleri, kabul işlemleri ve teminatın serbest bırakılması işlemlerini bu Yönergenin
Ek-1’inde yer alan “Satın Alma Sonrası İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak yerine getirmek, hakediş
işlemlerinde; danışmanlık hizmet alımında birinci ve/veya ikinci seviye; yatırım uygulama projelerinde
birinci seviyesi işletme müdürlüklerinde kurulan Yapı Denetim Teşkilatlarınca kontrol edilmiş hak
edişlere ikinci seviyede hak ediş kontrolleri yapmak,
16) Yürütülmekte olan projelerin iş programlarını hazırlamak veya hazırlatmak, yatırım
projelerinin gerçekleşmesini takip etmek, projelerin darboğazlarını tespit etmek,
17) Gerekli olan yerlerde uzmanlıklar dikkate alınarak yapı denetim görevini yapmak veya
yaptırmak, yapı denetim konusunda yetersiz olan yerlerde iş birliği yapmak ve gerekli desteği sağlamak,
fesih ve tasfiye işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
18) Uygulanmasını ve yapı denetim hizmetlerini işletme müdürlüklerinin yürütmediği yapım
işlerinde, işin başından sonunda kadar “İş Güvenliği” mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesini
sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içinde çalışmak,
19) Projelerin tamamlanmasını müteakip, as- build projelerin hazırlanması ve kesin hesabın
çıkartılması ile ilgili işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak, teslim edilen as-build projelerin ilgili
birimlere birer kopyasını göndermek ve düzenli arşiv kaydı oluşturmak,
20) Teşekkülün yatırım programında yer alan projelerden geçici kabulü yapılan ya da
tamamlananların Mİ Dairesi Başkanlığı/ muhasebe birimi ile temasa geçerek amortismana tabi iktisadi
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kıymet (ATİK) ayrımının yapılarak sabit kıymet kayıtlarına alınması için Mİ Dairesi Başkanlığına
bildirmek,
21) Teşekkülün taşınmazlarıyla ilgili; alım-satım, kiralama, kamulaştırma ya da sigorta
işlemlerinde, taşınmazların değerlerinin belirlenmesi ve ekspertiz komisyon çalışmalarında görev almak,
22) Teknolojik gelişmelerin takibini yapmak üzere bina yapı malzemeleri-tesisat, enerji
verimliliği konularında düzenlenen mevzuat ve mesleki gelişim eğitimleri ile kongre ve fuarlara katılmak,
23) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
Ç) Çevre Biriminin görev ve yetkileri
YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla Çevre Biriminin; “Çevre Projelendirme ve Uygulama Birimi” ve EİHA Dairesi
Başkanlığı organizasyonunda “Çevre Yönetim Birimi” şeklinde iki ayrı birim olarak yapılanması sonucu birimin adında ve görevlerinde yapılan
değişiklik. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik değişik birim adı.

a) Yatırıma konu olan proje plânlarını tasarım aşamasında ve uygulamaya geçmeden önce
“Maden Proses Birimi” ve “Kimya Proses Birimi” ile birlikte “çevresel uygunluk” kontrolü yapmak ve
gerekli tadilatların yapılmasını sağlamak, çevre kirliliğini kaynağında önlemek amacıyla; uygulanacak
yatırım projelerinde yer almak, uygun teknolojilerin seçiminde katkıda bulunmak,
b) Yatırım kapsamında yer alan projelerin (tesis, atık barajı, atık göleti, düzenli depolama tesisi
ve benzeri) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği ile belirlenmiş belgelerin TMH Dairesi
Başkanlığı birimlerince hazırlanmasına gerekli teknik desteği vermek, ÇED Yönetmeliğinin EK-I
listesine giren projelerle ilgili olarak ÇED başvuru dosyasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED
Yönetmeliği EK-II Listesine giren projelere yönelik olarak hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasının (PTD)
işletmenin bulunduğu ilin valiliği nezdinde girişimlerde bulunulmasında, ÇED izinlerinin alınmasında
yapılması muhtemel projelere ait işletmelerin birimleri ile birlikte hareket etmek, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ile projenin yapılacağı işletmenin bulunduğu valiliğe intikal ettirilen ÇED süreçlerini takip
etmek, ÇED olumlu kararı sonrası projenin tamamlanmasına kadar inşaat dönemine ilişkin izleme ve
kontrol raporlamalarını takip etmek,
YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla eklenen bent. c) Genel Müdürlük birimleri ile İşletmelerden gelen
çevresel projelere yönelik yatırıma esas çevresel konuların proje ve uygulamalarını takip etmek ve
sonuçlandırmak. Gerektiğinde yatırıma çevresel proje konularında önerilerde bulunmak ve uygulamasını
sağlamak,
YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla eklenen bent. ç) TMH Dairesi Başkanlığı birimlerinin faaliyet
alanında tanımlanmış çevre projelerinin ihale dokümanını ve yaklaşık maliyetlerini hazırlamak veya
hazırlatmak, değerlendirmek, gerektiğinde görüş bildirmek,
YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla eklenen bent. d) Yatırım programındaki çevre projeleri ve etütleri
kapsamında alınacak ekipmana ve kurulacak pilot tesislere yönelik olarak; yurt içi ve yurt dışı piyasalarda
üretim ve satış yerleri konusunda piyasa araştırması yapmak, gerekli şartnameleri hazırlamak,

e)

YK: 20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla; EİHA Dairesi Başkanlığının “Çevre Yönetim Birimi”nin görevi iken, Birimin

Teşekkülün çevre ile ilgili
konulardaki amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için gerektiğinde konuyla ilgili daire başkanlıkları ve
işletme müdürlükleriyle işbirliği yaparak yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, öğretim görevlileri, kamu
kurumları ve özel sektör kuruluşlarıyla birlikte ortak araştırma çalışmaları yapılması için araştırma ve
proje sözleşmeleri hazırlamak ve Genel Müdürlük onayına sunmak, ortak çalışmalar yapmak veya
yaptırmak, yaptırılan çalışmaları takip etmek,
görevlerine eklenen görev tanımı. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.

YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklene paragraf. Kuruluş bünyesinde ortaya çıkan çevresel
sorunların çözümüne, çevreye olan etkileri azaltmaya yönelik etüt ve ar-ge proje konularını Teknoloji
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Geliştirme Dairesi Başkanlığının Proses ve Ürün Araştırma ve Geliştirme Birimine bildirmek, iş birliği
içinde çalışmak,
f) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Madencilik faaliyetleri tamamlanan sahalarda,
doğal çevrede meydana gelen değişikliklerin yeniden düzenlenmesine yönelik; çevre düzenleme ve
ağaçlandırma gibi çalışmaların yapılmasını sağlamak,
g)

YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla, YK: 20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan

değişiklik, YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (f) bendinin (g) bendi olarak değişik hali. SG

Dairesi Başkanlığının
Yatırım Planlama Birimince hazırlanacak olan fizibilite etütlerine teknik destek sağlamak, yeni
yatırımların çevre ile ilgili konularında görüş bildirmek, çalışmalara katılmak,
ğ)

YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla, YK: 20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan

Çevre mevzuatını takip
etmek, faaliyet alanındaki görevlerle ilgili konularda Teşekkülün ilgili birimlerini bilgilendirmek, gerekli
olan önlemlerin alınmasını sağlamak,
değişiklik, YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (g) bendinin (ğ) bendi olarak değişik hali.

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile eklenen bentler (h-ü bent numaraları).

h) Çevre ve kimyasallar faaliyet alanına giren konularda AB’nin kimyasallarla ilgili mevzuatını;
uluslararası ve yurt içi mevzuatı ve değişikliklerini takip etmek, uygulamaların söz konusu mevzuata
uygun olarak yapılması ve uyumlaştırılması ile ilgili Kuruluşun iş ve işlemlerini takip ve koordine etmek;
mevzuata ve düzenlemelere uyum sağlanması ve uygulamalar, mevzuat çalışmaları ve görüş
oluşturulması konularında SG Dairesi Başkanlığının Dış İlişkiler ve Arz Uyumluluk Biriminin
koordinasyonunda yapılacak çalışmalara katılmak,
ı) Teşekkülün kurucu üye olarak katıldığı EBA ve EBA’nın üst kuruluşu IMA-Europe ve İMMİB
kuruluşların çalışmaları kapsamında Teşekküle düşen görevleri SG Dairesi Başkanlığının ilgili biriminin
koordinasyonunda yerine getirmek,
i) Çevre mevzuatını takip ederek mevzuatta yapılan değişiklikler konusunda Teşekkülün ilgili
birimlerini zamanında bilgilendirmek,
j) İşletme faaliyetlerinin çevre ile ilgili mevzuata uygun hâle getirilmesine yönelik alınması
gereken önlemleri, iyileştirmeleri belirleyerek uygulanmasını sağlamak,
k) İşletmelere üretim faaliyetlerinin plânlama aşamasından itibaren çevre unsurunun da
düşünülerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, önerilerde bulunmak,
l) Çevre kirlenmesinin tespiti ve izlenmesi ile ilgili olarak işletme müdürlüklerince yürütülen
laboratuvar çalışmalarının düzenli ve iş programlarına uygun olmasını sağlamak, program dışı
çalışmalarla ilgili olarak TG Dairesi Başkanlığından analiz talep etmek,
m) Sürdürülebilir işletmeciliğin yapılmasını sağlamak, kaynakların etkin kullanımı, atıkların
azaltılması ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması konusunda işletmeleri yönlendirmek,
bu konuda araştırma çalışmaları yapmak, işletme için faydalı olacak teknolojilerin uygulanmasını
önermek,
n) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. Merkez teşkilatında ve işletmelerde çevre faaliyet
ve konularıyla ilgili izleme tablosu oluşturmak, faaliyet ve işlemlerin süreçlerini izleme tablosunda
belirlenmiş süreci esas alarak takip etmek, raporlamak,
o) Çevre konusunda istatistiki bilgilerin oluşmasına esas formatı işletme müdürlükleriyle birlikte
çalışarak hazırlamak, belirlenecek periyotlarda istatistiki bilgileri toplamak, analiz etmek, Teşekkülün
çevre ile ilgili yürütülen tüm faaliyetleri ve sonuçlarını ve görüş ve önerileriyle birlikte raporlamak,
uygun periyotlarda yönetime ve işletme müdürlüklerine rapor etmek, ilgili birim ve makamlara
zamanında göndermek,
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ö) Çevresel verilerin toplanarak mevzuatta öngörülen süreler içinde saklanmasını, verilerin ilgili
kurum ve kuruluşlara gönderilmesini sağlamak,
p) Hava kirletici baca gazı emisyonlarının sürekli izlenerek, yürürlükteki Hava Kalitesinin
Korunması Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerin aşılmaması için gerekli önlemlerin alınmasını ve bu
konuda projelendirme faaliyetlerine görüş sağlamak,
r) İşletmede oluşan atıkların ayrı ve düzenli toplanması için arazide ve tesislerde çalışmalar
yaparak düzenli depo sahaları oluşturulması, bu depo sahalarına yönelik gerekli izinlerin alınması,
atıkların ayrı ve düzenli olarak depolanmasının sağlanmasında işletmenin ilgili birimleri ile birlikte
hareket etmek,
s) Entegre yönetim sistemi kapsamında; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardına göre
merkez ve taşra teşkilatında uygulanan çevre yönetim sisteminin uygulamalarını, iyileştirilecek konuları,
hedef ve izlenecek kriterleri ilgili birimlerle birlikte belirlemek, istatistiki bilgilerin KKYS kapsamında
yapılandırılarak izlenmesini sağlamak, takip etmek, raporlamak; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Standardına göre yapılan iş ve işlemi SG Dairesi Başkanlığının Organizasyon ve Yönetim Geliştirme
Birimine bildirmek ve iş birliği sağlamak,
ş) İşletme faaliyetlerinin çevre mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için üretim
faaliyetlerinin; hava, su, toprak ve canlılar üzerindeki olası etkilerinin olabileceği etkileşim noktalarında
etki unsurlarının (gaz ve toz emisyonları, atık su kirlilik parametreleri, gürültü, titreşim ve benzeri) çevre
mevzuatı çerçevesinde takibi için ölçüm ve numune alma sistemlerinin kurulması, elde edilen verilerin ve
sonuçların değerlendirmesi ve ilgili mercilere sunulmasını sağlamak,
t) Teşekkül bünyesinde ortaya çıkan çevresel sorunlara Proses ve Ürün Araştırma–Geliştirme
Birimleriyle iş birliği sağlayarak çözüm getirmek,
u) İşletmelerde çevre bilincinin ve uygulamalarının güçlendirilmesine yönelik olarak ihtiyaç
duyulan eğitim ihtiyacını ve konularını İKY Dairesi Başkanlığının Eğitim Birimine bildirmek,
ü) Teşekkülün merkez teşkilatı mutfağında çıkan atık yağların, Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisanslı toplama, taşıma firmalarına verilmesi konusunda DH Dairesi
Başkanlığının İdari ve Sosyal İşler Birimi ile iş birliği yapmak,
v) YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla, YK: 20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan
değişiklik, YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (ğ) bendinin (h) bendi olarak değişik hali. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı
kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent.
Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
D) Enerji Yönetim Biriminin görev ve yetkileri
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile eklenen birim ve görev tanımları.

a) Uzun vadeli üretim programını esas alarak uzun vadeli ihtiyaç duyulacak kesintisiz, ekonomik
enerjinin kaynaklarını araştırmak, tespit etmek, yapılabilirlik raporlarını hazırlamak,
b) Yeni yatırım projelerinin enerji ihtiyacı ve enerji sistemleri ile ilgili olarak araştırma ve
inceleme çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak, yatırımlarla ilgili ihtisas birimine görüş bildirmek,
c) SG Dairesi Başkanlığının Yatırım Planlama Birimince hazırlanacak olan fizibilite etütlerine
TMH Dairesi Başkanlığının faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda teknik destek sağlamak,
ç) Mevcut tesislere veya yatırım projeleri kapsamında yer alan tesislere güvenilir, sürekli, kaliteli
ve ekonomik elektrik enerjisi sağlanmasına yönelik çalışmalar yaparak raporlar hazırlamak veya
hazırlatmak ve bu doğrultuda verilecek yatırım kararlarını uygulamak,
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d) Mevcut ve yapılacak olan tesisler ile bunların yan ve yardımcı tesislerine ait her türlü enerji
işlerini yapmak/yaptırmak, enerji raporlarını hazırlamak/hazırlatmak ve istendiğinde ilgili birimlere
vermek,
e) Alternatif enerji kaynakları ile ilgili imkânları araştırmak ve çevre ile ilgili mevzuatlar
hususunda Çevre Birimi ile koordineli olarak çalışmak,
f) Kuruluşun, mevcut ve yeni kurulacak tesislerinde elektrik ve buhar gibi enerji üreten ve tüketen
sistemlerin ve ekipmanların, iletim hatları ve tesisatlarının yapım işiyle ilgili teknik şartnameyi ve
yaklaşık maliyeti hazırlamak, ihaleyi yapmak, sözleşmenin imzalanmasını müteakip yapım işinin
yürütümünü takip ve koordine etmek, yönetmek, geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak,
Hak ediş ödemeleri ile teminatın serbest bırakılması işlemlerini bu Yönergenin Ek-1’inde yer alan
“Satın Alma Sonrası İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak yerine getirmek,
Hak ediş kontrollerini, kesin teminat mektuplarının geçerlilik sürelerinin ve teminata ilişkin diğer
işlemlerin takip etmek, teminat iadesi işlemlerinin yapılmasını gerçekleştirmek,
İşin ilerleme durumuna göre yüklenici tarafından talep edilmesi hâlinde “iş durum, iş bitirme ve
benzeri belgeleri” hazırlamak,
g) Yeni kurulacak tesislerde teknolojik yenilik ve gelişmelere uygun olarak, enerji ön proje ve
uygulama projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, gerektiğinde projelerde değişiklikler yapmak veya
yaptırmak,
ğ) Mevcut tesisler ile yürütülmekte olan projelerin enerji ve otomasyonla ilgili darboğazlarını
tespit etmek, iş programlarını hazırlamak ve takip etmek, darboğazları gidermek için gerekli işleri
yapmak veya yaptırmak,
h) Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi için ilgili birimler ile iş birliği sağlamak, diğer kurum ve
kuruluşlardan gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmek,
ı) Yürütülmekte olan projelerin devreye alma çalışmalarını ilgili birim ile programlamak,
performans testleri, işletmeye alma ve geçici ve kesin kabul çalışmalarına katılmak,
i) Yatırım projesi kapsamında; tesislerin enerji üretimi ve tesis içi dağıtımı ve ulusal şebeke ile
ilgili bağlantı izni, projelerin onaylatılması ve ilgili kabul işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
j) İşletme müdürlüklerince yapılan veya yaptırılan enerji projeleri ile ilgili istenilen konularda
görüş bildirmek, gerektiğinde proje çalışmalarında yer almak,
k) Mevcut tesislerde kapasite artırımı, darboğaz giderme, modernizasyon ve yenileme
çalışmalarına bağlı olarak oluşabilecek ilâve enerji ihtiyaçları için projeler hazırlamak veya hazırlatmak,
l) İşletme müdürlüklerindeki enerji üretimlerinin geliştirilmesi, işletilmesi, değerlendirilmesi ve
enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları koordine etmek,
m) Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların plânlarının, bütçe ihtiyaçlarının, fayda
ve maliyet analizlerini yapmak veya yaptırmak,
n) Enerji yöneticisi eğitimleri, enerji etütleri, VAP hazırlamak veya hazırlatmak ve uygulanmasını
sağlamak,
o) Her işletme için; enerji tüketim standartlarını belirlemek, ihtiyaç duyulan enerjiyi
programlamak, koordinasyon ve kontrolünü yapmak, proje tadilat ve revizyonlarını işletme ile birlikte
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gerçekleştirmek, tesislerde yapılan proje iyileştirme ve revizyonlardan kaynaklanan enerji kapasite artışı
ve verimliliğinin, işletme kapasite artışına etkilerini belirlemek ve işletmenin enerji verimliliği ve
performansının gerçek verilere dayalı olarak takip edilmesine etkide bulunmak,
ö) Enerji üreten sistemler ve enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin izlenmesini sağlamak,
enerji kayıplarını azaltma programları geliştirmek, fabrikalardaki enerji kaybını önlemek için işletmelerle
birlikte yıllık bakım plânlarına katkı sağlamak, yerinde kontroller yaparak enerji kayıplarını takip etmek
ve azaltılmasını sağlamak,
p) İşletmelerde özgül enerji tüketimi, mal üretimi ile enerji tüketimi ilişkisini, enerji maliyetlerini,
işletmenin enerji yoğunluğunu izlemek, izleyecek altyapının kurulmasını sağlamak ve bunları iyileştirici
önerileri ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,
r) Yatırım projesi kapsamında yapımı tamamlanan tesislerin enerji sistemlerinin bakım plânlarını
hazırlamak, haftalık, aylık ve yıllık bakım plânlarını düzenleyerek, bakım talimatlarını hazırlamak ve
yürütümü için işletme müdürlüklerine göndermek,
s) Elektrik enerjisi üreten ve tüketen sistem ve ekipmanların, enerji iletim hatları ve tesisatının
yeni teknolojilere uygun hâle getirilmesine yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak,
ş) İşletme müdürlüklerinin yıllık enerji üretim ve tüketim miktarlarının programlarına göre
gerçekleşmelerini izlemek ve tespit edilen aksaklıkların çözümlenmesini sağlamak,
t) “Proje İzleme ve Raporlama Birimi” ile koordineli olarak; TS ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemi Standardı kapsamında; merkez teşkilatında, işletmelerde ve diğer iş yerlerinde ihtiyaç duyulan
enerji kaynaklarını, enerji tüketim alanlarını (Örnek; buhar, ısıtma, soğutma, ürün grupları, araçlar dahil)
belirlemek ve önceki yıllar enerji tüketimlerini esas alarak başlangıç (referans) noktasını; merkez ve taşra
teşkilatı için enerji performans göstergelerini, hedeflerini (Örnek; klima sistemi tüketimi, birim tüketimler
vb.) belirlemek, belirlenmesini sağlamak, tüketim alanları ayrımında izleme periyodunu belirlemek; tüm
bu süreçte merkez ve taşra teşkilatında uygulama birlikteliğini, veri girme ve izleme süreçlerini
yapılandırmak, takip ve koordine etmek, enerji kullanımlarını ve performans göstergelerini izleyerek
referans noktasını baz alarak yorumlamak ve Proje İzleme ve Raporlama Birimince hazırlanacak
Teşekkülün aylık ve Yıllık Enerji Raporuna bilgi sağlamak; TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
Standardı kapsamında SG Dairesi Başkanlığının Organizasyon ve Yönetim Geliştirme Birimi ile iş birliği
sağlamak,
u) Enerji sistemleri bakım-onarım istatistiklerini takip etmek, istatistik sonuçlarını ilgili birimler
ile paylaşarak tespit edilen olumsuzlukların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,
ü) İşletme müdürlüklerince yapılan “Enerji sistemleri bakım-onarım maliyet analizi” sonuçlarına
göre sistemin güncel teknoloji ile yenilenmesi çalışmalarını yapmak,
v) İşletme müdürlüklerinde koruyucu ve kestirimci bakım uygulamalarının yapılmasını sağlamak,
y) Fizibilite raporlarında yatırıma konu olan yatırımın/işletmenin ihtiyacı olan enerji (üretim ve
tüketim) maliyetlerini, enerji yatırım geri dönüş oranlarını hesaplamak ve gerçekleşme durumunu takip
etmek,
z) Teşekkülün tüm enerji sistemlerinin bilgilerini; bilgi ve belge havuzu oluşturarak, Teşekkül veri
sistemi içinde kaydetmek, Yazılım Yönetimi Birimi ile iş birliği içinde bilgi güvenliğinin sağlanarak
arşivlenmesini sağlamak, bu bilgi ve belgelere güvenli olarak ilgililerin ulaşmasını sağlamak,
aa) Tüm teşkilâtta enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin
ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin
kullanımında verimliliğin artırılmasını; Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin
Artırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine getirmek,
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bb) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve diğer ilgili
mevzuatı ve uygulamalarını takip etmek. Teşekkülün enerji ve otomasyon faaliyet alanında teşvikten
faydalanılacak konuları araştırmak, teşvik belgesi alınmasına yönelik gerekli olan dokümanları
hazırlamak, teşvik belgesi alma müracaatının yapılması için SG Dairesi Başkanlığına göndermek, teşvik
belgesi alındığında aslını Mİ Dairesi Başkanlığına göndermek,
cc) Yurtdışından satın alınacak malların gümrük, kambiyo, ithalât, akreditif işlemler, nakliye ve
sigorta işlemlerinin yapılabilmesi için gerek duyulan dokümanları ve SG Dairesi Başkanlığınca alınan
teşvik belgesini SA Dairesi Başkanlığı’na göndermek, projenin tamamlanmasını müteakip yatırım teşvik
belgesinin kapatılmasını sağlamak ve teşvik belgesi kapsamında yapılan işlemlerin sonuçlarını SG Dairesi
Başkanlığına bildirmek,
çç) İşletme müdürlüklerindeki enerji, hammadde-malzeme ve ürün miktar bilgilerinin takibi ve
kontrol edilmesi amacıyla merkezi kontrol sisteminin kurulması; söz konusu merkezi kontrol sistemi ile
lokal otomasyon sistemleri arasında bağlantıların yapılması; kurulan merkezi kontrol sisteminin ERP
sistemi ile entegrasyonun sağlanması ve bilgilerin yönetilmesi konularında YBS Dairesi Başkanlığının
“Yazılım Yönetimi Birimi” ve “Ağ ve Veritabanı Yönetim Birimi” ile koordineli olarak çalışmaların
sürdürülmesi ve bu sayede gerekli bilgilerin otomasyon ve bilişim sistemleri yeteneğiyle elde edilmesini
sağlamak,
dd) Endüstriyel kontrol kapsamında; enerji, hammadde-malzeme ve ürün miktar bilgilerinin
takibi ve izlenmesini sağlayan endüstriyel otomasyon sistemi, yan unsurları ve diğer sistemlerle entegre
edilmesi ile ilgili endüstriyel kontrol sistemleri ve bu sistemlere bilgi sağlayan yan unsurların yapım işleri
kapsamında teknik şartnameyi ve yaklaşık maliyeti hazırlamak, ihaleyi yapmak, sözleşmenin
imzalanmasını müteakip yapım işinin yürütümünü takip ve koordine etmek, yönetmek, geçici ve kesin
kabul işlemlerini yapmak,
Hak ediş ödemeleri ile teminatın serbest bırakılması işlemlerini bu Yönergenin Ek-1’inde yer alan
“Satın Alma Sonrası İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak yerine getirmek,
Hak ediş kontrollerini, kesin teminat mektuplarının geçerlilik sürelerinin ve teminata ilişkin diğer
işlemlerin takip etmek, teminat iadesi işlemlerinin yapılmasını gerçekleştirmek,
İşin ilerleme durumuna göre yüklenici tarafından talep edilmesi hâlinde “iş durum, iş bitirme ve
benzeri belgeleri” hazırlamak.
ee) Otomasyon sistemleri ile ilgili olarak işletme müdürlüklerindeki kullanıcılara eğitim
verilmesini sağlamak ve bu sayede sistemin aktif ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
ff) Mevcut ve yatırımdaki tesislere ait endüstriyel kontrol sistemleri ve bu sistemlere bilgi
sağlayan yan unsurlara ilişkin programların son güncel halinin (WMware sanal makinede kopyası
alınarak) lisansları ile birlikte yetkili firmalardan alınması, söz konusu lisansların işletme müdürlüğü ilgili
birimlerinde ve TMH Dairesi Başkanlığında bilgi ve belge havuzunda muhafaza edilmesini sağlamak,
gg) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. İşletme müdürlüklerince üretilen ürünlerin;
üretim-stok-satış zinciri aşamasındaki takiplerinin yapılabilmesi için YBS, PS, LOJ Dairesi
Başkanlıklarının ilgili birimleri ile koordineli olarak yapılacak çalışmalarda bulunmak,
ğğ) Otomasyon proje tasarımlarında; insan olarak kullanıcı ve yararlanıcı faktörünü, kullanım
kolaylığını, iş güvenliği ve çevre risklerini, zorunlu fiziksel hareketleri en aza indirgemeyi, enerji
kullanımını minimumda tutmayı, proje tadilatlarındaki işleyişlerin otomasyon sistemine yerleştirilmesini
ve proje tadilatlarında azalmayı ön plânda tutmak,
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hh) SG Dairesi Başkanlığının Yatırım Planlama Birimince hazırlanacak olan fizibilite etütlerine
teknik destek sağlamak, yeni yatırımların otomasyon sistemleri ile ilgili konularında görüş bildirmek,
çalışmalarına katılmak,
ıı) İşletme müdürlüklerindeki mevcut tesislerde otomasyon sistemlerine ait modernizasyon
yatırımlarını plânlamak ve takip etmek,
ii) Endüstriyel kontrol sistemleri üzerine bakım modülleri ve yazılımları vasıtasıyla elektronik
raporlar oluşturulmasını sağlamak, kestirimci bakım raporları oluşturmak ve planlı bakım, koruyucu ve
kestirimci bakım uygulamalarının yapılmasını sağlamak,
jj) Endüstriyel kontrol sistemleri ve yan unsurları ile ilgili olarak sorumlu kurum personeline
eğitim vermek/verilmesini organize ederek sistemin aktif ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
Bu amaçla, işletme müdürlükleri ve ilgili diğer birimlerin de bu eğitimlere katılımını organize etmek,
kk) Otomasyon sistemleri bakım-onarım istatistiklerini takip etmek, istatistik sonuçlarını ilgili
birimler ile paylaşarak tespit edilen olumsuzlukların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,
ll) Tüm teşkilâtta enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin
ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin
kullanımında verimliliğin artırılmasını; Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin
Artırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine getirmek,
mm) Yapılacak olan sınaî tesisler ile bunların yan ve yardımcı tesislerine ait her türlü otomasyon
işlerini yapmak/yaptırmak, raporlarını hazırlamak/hazırlatmak ve istendiğinde ilgili birimlere vermek,
nn) İşletmelerde özgül enerji tüketimi, mal üretimi ile enerji tüketimi ilişkisini, enerji
maliyetlerini, işletmenin enerji yoğunluğunu izlemek amacıyla altyapının kurulmasını sağlamak,
iyileştirici önerileri ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,
oo) Mevcut ve yeni yatırımda olan tesislere ait endüstriyel kontrol sistemleri ve programlarının,
yazılım ve lisanslarının temini sağlamak. Gerektiğinde yazılım ve donanım üzerinde iyileştirmeler,
revizyonlar ve ilaveler yapmak/yaptırmak, belirtilen yazılım ve programlara ilişkin güncelleme (update)
ve versiyon yükseltme (upgrade) işlemlerini yapmak/yaptırmak,
öö) Genel Müdürlük intranet ağından tesislere ait endüstriyel kontrol sistemlerine güvenli bir
şekilde erişilerek, iş güvenliği ve tesis güvenliğini göz önünde bulundurarak, yazılımlar üzerinde
incelemeler ve değişiklikler yapmak,
pp) Endüstriyel kontrol sistemleri ve ERP sistemi arasındaki veri alış-verişi ile ilgili yazılım
yetki/yetkinliklerine ve donanım bağlantılarına sahip olmak ve müdahalede bulunmak,
rr) Portföy birimleri ile portföyün enerji ihtiyacını karşılayan TEİAŞ arasında gerekli
koordinasyonu sağlamak,
ss) Portföy bazlı aylık ve yıllık enerji üretim ve tüketim tablolarını hazırlamak,
şş) Üretim gereği ortaya çıkan enerjiden veya teşekkülün ruhsat sahaları içindeki, kömür dahil
çeşitli enerji kaynaklarından işletme müdürlüğünün tüketimi esas olmak üzere elektrik enerjisi
üretilmesini, ürettirilmesini, bu amaçla tesis kiralanmasını, satın alınmasını, ihtiyaç fazlası elektrik
enerjisinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde satılmasını ve değerlendirilmesini, elektrik üretimi ile
ilgili her türlü lisans alınmasını, kiralanmasını, kiraya verilmesini ve devir edilmesini sağlamak,
tt) Otoprodüktör santrallere ait enerji üretim maliyetleri ile uzlaştırma dönemleri bazında oluşan
piyasa fiyatlarını kullanarak, portföy birimleri arasında mahsuplaşmaya esas aylık ve kümülatif tabloları
hazırlamak ve ilgili birimler ile Mİ Dairesi Başkanlığına göndermek,
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uu) 26/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği, elektriğin tüketildiği
noktada yer alan belediyeye ödenmesi gereken “Belediye Tüketim Vergisi” miktarlarına ait tabloyu,
portföy şubelerince tüketilen elektrik enerjisi miktarları ve oluşan aylık ortalama elektrik satış fiyatını
kullanarak hazırlamak,
üü) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. Hazırlanan Belediye Tüketim Vergisi tablosunu,
verginin süresi içinde ödenmesi için Mİ Dairesi Başkanlığına ve ilgili işletme müdürlüklerine göndermek,
vv) EPDK’nın duyurularını ve enerji konusundaki mevzuatı takip etmek, Teşekkülün enerji ile
ilgili karşılaşılan sorunlarının çözümüne enerji mevzuatı açısından yardımcı olmak, gerekli olduğu
takdirde ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapmak ve işletmeleri bilgilendirmek,
yy) Elektrik enerjisi üretimi yapılan işletmelerde ihtiyaç fazlası enerjinin diğer işletmelere
verilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,
zz) Otoprodüktör santrallere ait yıllık üretim miktarlarını ilgili işletme müdürlüklerinden temin
etmek ve süresi içerisinde EPDK’na bildirmek, yıllık lisans bedellerinin Mİ Dairesi Başkanlığınca
ödenmesini sağlamak,
aaa) Otoprodüktör lisans tadiline, yeni lisans alınmasına, sona ermesine ve iptaline ilişkin
işlemleri yapmak veya yaptırmak,
bbb) Teşekkül enerji portföyünü yönetmek, enerji üretim ve tüketim değerlerini takip etmek,
kayıt, istatistik ve raporlama işlemlerini yürütmek,
ccc) Portföy birimlerince saatlik bazda oluşturulan ve ERP’ye aktarılan günlük elektrik
üretim/tüketim tahminlerini kullanarak gerekli bilgileri TEİAŞ Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine
bildirmek,
ççç) Enerji verimliliği genelgesi gereği hazırlanan aylık enerji tüketim tablosunu ilgili kurum ve
kuruluşlara göndermek,
ddd) Tüm Teşekkülde enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji
maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının
ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasını; Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında
Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine getirmek,
eee) Dağıtım şirketlerince TEİAŞ’a bildirilen üretim ve tüketim bilgilerini portföy birimlerinden
temin edilen değerleri kullanarak kontrol etmek, tespit edilen uyumsuzlukların Elektrik Piyasası
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde tanımlanan süreler içerisinde giderilmesi için girişimde
bulunmak,
fff) İşletme müdürlükleri ile koordinasyonu sağlayarak üretilen ve tüketilen enerjinin takip ve
kontrolünü yapmak, enerjinin verimli kullanımı ve tasarrufu konularında araştırma yapmak/yaptırmak,
ggg) İşletme müdürlüklerinin yıllık enerji üretim ve tüketim programlarına göre
gerçekleşmelerini izlemek ve tespit edilen aksaklıkların çözümlenmesini sağlamak amacıyla ilgili
birimleri ve işletme müdürlüklerini bilgilendirmek,
ğğğ) İşletmelerde özgül enerji tüketimi, mal üretimi ile enerji tüketimi ilişkisini, enerji
maliyetlerini, işletmenin enerji yoğunluğunu izlemek,
hhh) TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı kapsamında takip ve koordine edilecek
konularda Birimin görev alanıyla ilgili olarak bilgi sağlamak, süreç mantığı içerisinde çalışmak ve katkı
sağlamak; enerji konusunda tüm işletmelerde uygulama içerisinde kullanılan form ve belgelerde
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standardizasyon, istatistik tutma ve raporlama sisteminde yöntem birlikteliğini sağlamak; enerji portföy
yönetim sistemi kapsamındaki süreç bilgilerini izlemek ve değerlendirmek; Proje İzleme ve Raporlama
Birimince hazırlanacak Teşekkülün aylık ve Yıllık Enerji Raporuna bilgi sağlamak, iş birliği içinde
çalışmak,
ııı) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
E) Proje İzleme ve Raporlama Biriminin görev ve yetkileri
YK:7/5/2014 tarihli ve 572/17 sayılı kararıyla kurulan birim ve görevleri. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla Birimin
adında yapılan değişiklik.

a) Projelerle ilgili olarak işin kapsamı, performans kriterleri, işe başlama tarihi, işin süresi, işin
tamamlanma tarihi, teminatlar, harcamalar, işlerin fiziki ve nakdi ilerlemeleri, işin tamamlanmasındaki
gecikmeler ve sebepleri, cezalı/cezasız süre uzatımları ve ilave işler gibi temin veya yapım dönemine
ilişkin veriler ile performans test sonuçları ve kabul süreçlerine ait temel verileri toplamak,
değerlendirmek, ilgili raporları hazırlamak,
b) Başkanlık birimlerden alacağı bilgiler doğrultusunda bir sonraki yıla ait yatırım ödeneklerini
ve tekliflerini hazırlamak, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına göndermek,
c) Yatırım programında yer alan projelerin ihalelerine ilişkin temel verileri toplamak ve bu
bilgilerin istatistiki değerlendirmesini yapmak, ilgili raporları hazırlamak,
ç) Yatırım projelerinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yapmak,
d) Başkanlık birimlerden alacağı bilgiler doğrultusunda haftalık, aylık ve yıllık raporları
hazırlamak,
e) Başkanlık birimlerinin ortak çalışmaları ile hazırlanması gereken rapor ve yazılar ile ilgili
koordinasyonu sağlamak, gerekli rapor ve yazıları hazırlamak,
f) Başkanlığın görev alanı ile ilgili olarak kuruluş bünyesinde alınan kararların faaliyetlerinin
başlatılması ve uygulama sonuçlarını takip ederek gerekli bilgi ve raporları hazırlamak,
g) İç ve dış denetim raporlarında Başkanlığın görev alanıyla ilgili konularda gerekli
koordinasyonu sağlayarak cevap yazılarını hazırlamak,
ğ) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
Teşekkülün aylık enerji raporunun içeriğini belirlemek, bu birimlerin iş
süreçlerinden elde edilecek bilgileri kullanarak aylık enerji raporunu hazırlamak ve Etinet sayfasında
yayımlamak, TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı kapsamında takip ve koordine edilecek
konularla ilgili olarak SG Dairesi Başkanlığının Organizasyon ve Yönetim Geliştirme Birimi ile iş birliği
sağlamak,
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile eklenen bent.

h) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile eklenen bent. İşletmelerde ve merkez teşkilatında enerji ve otomasyon konularında
bilincin ve uygulamaların güçlendirilmesine yönelik olarak ihtiyaç duyulan eğitim ihtiyacını ve konularını
Başkanlığın ilgili birimleri ile işbirliği sağlayarak belirlemek ve İKY Dairesi Başkanlığının Eğitim
Birimine bildirmek,
YK:8/1/2015 tarihli ve 603/2 sayılı kararıyla mülga (ğ) bendi

ı) YK:8/1/2015 tarihli ve 603/2 sayılı kararıyla (h) bendinin (ğ) bendi olarak değişikliği. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı
kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent
numarası. Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile mülga Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı, birimleri ve görev tanımları.
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Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (TG)
YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla TG Dairesi Başkanlığının organizasyonda ve görev tanımlarında yapılan değişiklik

MADDE 8 -

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel

(1) Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığının faaliyet
alanında yapılacak teknoloji geliştirme projeleri ya da faaliyetleri ile Teşekkülün ihtiyaç olarak gördüğü
her türlü laboratuvar ve prosesleri için cihaz, ekipman ve sistemlerin pilot ve/veya endüstriyel ölçekte
prototipinin projelendirilmesi dizayn edilmesi, geliştirilmesi, imalâtının yapılması veya yaptırılması
kapsamında ihtiyaç duyulması hâlinde; TMH Dairesi Başkanlığı ve ihtiyaç hâlinde Teşekkülün diğer
birimlerinin kadro ve pozisyonlarındaki değişik mühendislik ve ihtisas alanındaki personelin, proje
bazında grup ya da gruplar oluşturularak matris bir yönetim modeliyle projenin başlangıcından,
tamamlanmasına kadarki tüm süreçleri kapsayarak, Başkanlığın yönetimi ve koordinasyonunda görev
yapmaları mümkündür.
Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik fıkra.

Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görev alanında yeni laboratuvarlar, kurmak, mevcut
laboratuvarların güncel teknolojiye uygun cihaz ve ekipmanlarla ve yazılımlarla donatmak, işletme
müdürlüğü laboratuvarları ile koordinasyonu sağlamak, ortak data merkezi oluşturmak, yönetmek ve
sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.
Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Teşekkül organlarınca Yönetim Kurulunca yetkili
organının verdiği yetki kapsamında teşekkülün hedefleri kapsamında kendi çalışma alanları içerisinde,
yurt içi ve yurt dışında; laboratuvar kurar, kurulu laboratuvarlarda çalışmalar yapar, pilot tesis kurar veya
kiralar, mevcut tesislerde ürün ve proses geliştirilmesi konularında çalışma yapar yaptırır, ortaklaşa
çalışır,
YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla değişik paragraf. Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,
Teşekkülün organlarınca verilen yetki kapsamında yurt içinde ve yurt dışında proje, know-how satın alır,
projelerde ortak olarak çalışır, uluslararası projelere katılır, Teşekküle teknoloji transferi sağlar,

Teşekkülün ar-ge ve teknoloji geliştirilmesi kapsamında, mevcut analiz ve test standartların
uygulanmasını ve geliştirilmesini, yeni standartların oluşturulması ve uygulanmasını sağlar, mevzuatlarını
oluşturur, Teşekkülde standart ve etalonların temin edilmesi, usulüne uygun muhafazası ve
doğruluklarının kontrolü ve sürekliliğinden sorumludur. Kendi alanında uygulamada birlik ve
doğrulukların sürekliliği için kendi personeli ve ortak çalıştığı kurum, kuruluş ve proje ortaklarının
personeli için eğitimler düzenler kendi kapsamında sertifikalar verir.
Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı faaliyet alanıyla ilgili her türlü yayını, dergiyi ve yazılımı
satın alır, üye olur, sanal ortamdaki yayınlara abonelik yapar.
(2) TMH Dairesi Başkanlığıyla da yatırım tesislerinin projelendirilmesinden devreye alınmasına
kadarki süreçleri içeren faaliyetlerde matris proje yönetimi modeliyle ortak çalışmalar yapılır.
(3) TG Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usûl ve esasları;
organizasyon şemasında belirlenmiş birimler ile İdari Hizmetler Servisinin görevlerini ve bu Yönergenin
28 inci maddesinde belirlenmiş olan birim âmirlerinin ortak görev alanlarında belirtilen görevlerin
birimlerindeki yönetim alanlarını kapsar.
(4) TG Dairesi Başkanlığı görev, yetki, sorumlulukları ile çalışma usûl ve esasları kapsamında
çeşitli araştırma kurum, kuruluş veya üniversitelerden danışmanlık hizmeti alarak bu danışmanlık hizmeti
kapsamında söz konusu danışmanlık hizmet alımı yaptığı kurum/kuruluş personelinin kendi
laboratuvarında çalışması, laboratuvarlarda mevcut cihaz ve ekipmanlarından yararlanması konusunda
gerekli koordinasyon ve organizasyonu sağlar.
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(5) YK: 22/11/2017 tarihli ve 706/2 sayılı kararıyla eklenen fıkra. TG Dairesi Başkanlığı görev, yetki,
sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları kapsamında Kırka Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde
faaliyetlerini sürdüren Teknoloji Geliştirme Merkezi Biriminde;
Teşekküle teknoloji transferi sağlanması kapsamında, üretim prosesleri için cihaz, ekipman ve
sistemlerin tesislere uygulanabilirliğini test ederek adapte edilebilirliğini görmek için pilot ve/veya
endüstriyel ölçekte prototipinin projelendirilmesi, dizayn edilmesi, geliştirilmesi, imalâtının yapılması
veya yaptırılması kapsamında projenin başlangıcından tamamlanmasına kadarki tüm süreçlerde
çalışmalar yapmak/yaptırmak,
Üretim ve işletmecilik faaliyetlerindeki sorunların çözümlenmesi, tesislerin kapasite geliştirme ve
modernizasyonu, müşterilerin ürünün kalitesiyle ilgili beklentileri, ürün iyileştirme, yeni ürünler, vb.
çalışmalarında uygulama imkanı oluşturarak çözüm önerileri sunmak adına pilot ve/veya endüstriyel
ölçekte prototipinin uygulanmaya geçirerek endüstriyel bazda yapılabilirliğini görmek ve endüstriyel tesis
kurulum verilerinin elde edilmesini sağlamak,
Geliştirilen/geliştirilecek her yeni ürünün ilk üretim aşamasından son tüketiciye ulaşmasına kadar
olan süreçteki tüm safhalar ile endüstriyel boyuta taşınması aşamasına kadar ar-ge çalışmalarını
sürdürerek ürün için en uygun üretim teknolojisini belirlemek ve yapılacak pilot tesis çalışmalarında
gerekli veri ve datalar elde etmek,
için çalışmalar yapmak/yaptırmak ve yapılacak olanları koordine edip onaylamak.
Teknoloji Geliştirme Merkezi Birimini; yeni veya mevcut üretim tesis ekipmanlarının güncel
teknolojiye uygun cihaz ve ekipmanlarla ve yazılımlarla donatmak, işletme müdürlüğü ile koordinasyonu
sağlamak, ortak data merkezi oluşturmak, yönetmek ve sürekliliğini sağlamak.
Teknoloji Geliştirme Merkezi Biriminde yapılacak tüm çalışma ve faaliyetlerin termin
programının hazırlanması, yapılacak çalışmaların onaylanması, koordine edilmesi ile merkezde yer alacak
ekipman, cihaz ve donanımların yerleştirilmesi ve düzenini sağlanmasını İşletme Müdürlüğü ile
koordineli yönetmek ve sürekliliğini devam ettirmek.
Teknoloji Geliştirme Merkezi Biriminde yapılacak çalışmalar, faaliyetler ve üstlenilecek
sorumluluklar konusundaki süreçlerde İşletme Müdürlüğü ile matris proje yönetimi modeliyle ortak
çalışmalar yapmak.
(6) Başkanlık organizasyon yapısında yer alan birimlerin görevleri birim sorumlusunun sevk ve
idaresinde;
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik paragraf. Proses

ve Ürün Araştırma - Geliştirme Biriminin
görev ve yetkileri “Proses ve Ürün Araştırma-Geliştirme” Sorumlularınca,
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik paragraf.

Sektör Araştırma Biriminin görev ve yetkileri;

“Sektör Araştırma” sorumlularınca,
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mülga paragraf.
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik paragraf; Genel Müdürlüğün 23/11/2015 tarihli ve 33422 sayılı oluru ve
10/2/2016 tarihli ve 3205 sayılı oluru ile yeni pozisyonların belirlenmesi ve pozisyon adlarında yapılan değişikliğin, Yönetim Kurulunun
11/1/2013 tarihli ve 509/13 sayılı kararıyla SG Dairesi Başkanlığına verilen yetkiye istinaden “Enstrümantal analiz ve metot” “Yaş analiz”,
“Numune kabul ve ürün kalite takip” pozisyonları yerine “Numune kabul ve raporlama”, “Enstrümantal ve yaş analiz” pozisyonlarının
Yönergeye işlenmesi ve “Analiz metodu ve kalite” pozisyonunun Yönergeye derç edilmesi. Laboratuvar Biriminin görev ve

yetkileri; “Numune kabul ve raporlama”, “Enstrümantal ve yaş analiz” ve “Analiz metodu ve kalite”
sorumlularınca
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mülga paragraf.
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Proje İzleme ve Raporlama Biriminin görev ve yetkileri; “Proje İzleme ve Raporlama”
sorumlularınca,
Teknolojik Donanım ve Malzeme Biriminin görev ve yetkileri; “Teknolojik Donanım ve Malzeme”
sorumlularınca,
yerine getirilir.
Laboratuvar Birimi; işletme müdürlüğü laboratuarlarında TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve
Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardına uygun olarak faaliyetlerin
yerine getirilmesini koordine eder.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve
E.10849 sayılı oluru ile değişik paragraf. İşletme müdürlüklerinin “ürün izleme ve laboratuvar birimleri”nin faaliyet

alanındaki laboratuvarlarda; teçhizat imkânlarının ve analiz tekniklerinin geliştirilmesinin planlanması,
cevherin çıkarılmasından müşteriye teslimine kadarki tüm ölçme yöntemlerinin ve ölçümleme
sıklıklarının belirlenmesi, fiziksel ve kimyasal analizlerin uygulama birlikteliği içinde standartlara uygun
olarak yapılmasının sağlanması, yeni analiz metotlarının geliştirilmesi, malzeme, teçhizat, cihaz, sarf
malzeme ve gerekli kimyasal madde özelliklerinin belirlenerek alımı, araç-gereç, cihaz ve aletlerin tamirbakım ve temizliğinin sağlanması gibi teknik konular Laboratuvar Biriminin koordinasyonuna,
kontrolüne ve yapılandırmasına bağlı olarak iş ve işlemler yerine getirilir.
Destek hizmetler sorumluları daire başkanına doğrudan bağlı olarak, kendilerine tevdi edilen
görevleri yerine getirir.
Bu kapsamda, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı organizasyon yapısındaki birimlerin görev
ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
A) Proses ve Ürün Araştırma - Geliştirme Biriminin görev ve yetkileri
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik birim adı.

a) SG Dairesi Başkanlığı ile iş birliği halinde Kuruluşun araştırma-geliştirme stratejisini
belirlemek ve dünyadaki gelişmeler çerçevesinde yeni stratejileri ve stratejilerin günün şartlarına göre
güncelliğini üst yönetime teklif etmek,
b) YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.
Koordinasyon toplantısında alınan kararlar, Genel Müdür talimatları, SG ve PS Dairesi Başkanlıkları ile
işletme müdürlükleri tarafından iletilen ar-ge projeleri, üretim ve işletmecilik faaliyetlerindeki sorunların
çözümlenmesi, tesislerin kapasite geliştirme ve modernizasyon gerekleri, pazar bilgileri (müşterilerin
ürünün kalitesiyle ilgili beklentileri, ürün iyileştirme, yeni ürünler, vb.), uygulama imkanı bulunan ileri
teknolojiler ve gelişmeler doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmek, proses ve ürün araştırma ve
geliştirme ihtiyaç analizi yapmak, kısa, orta ve uzun vadeli araştırma-geliştirme programını ve eylem
planı hazırlamak,
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen paragraf. Yeni ürün çalışmalarının pilot veya endüstriyel
boyuta taşınması aşamasında, geliştirilen her yeni ürünün ilk üretim aşamasından son tüketiciye
ulaşmasına kadar olan süreçteki tüm safhalarda ar-ge çalışmalarını sürdürerek ürün için en uygun üretim
teknolojisini belirlemek, PS Dairesi Başkanlığı ve diğer ilgili birimlerle iş birliği içinde çalışmak,

Bor ürünleri pazarlarında rekabet şartlarını,
öncelikli pazar payını, yurt içi ve yurt dışı pazar bilgilerini (ürünü kullanan müşterilerin ürünün kalitesiyle
ilgili beklentilerini memnuniyeti ve şartlarını, ürün iyileştirme, yeni ürünler, vb.), dünya deterjan
pazarında yeni ürün ihtiyaçlarını esas alarak ar-ge çalışmalarını özgün bilim ve teknoloji üretimine
yönelik geliştirmek, yeni ürün geliştirme kararlarının etkenliğini artırmak, Ar-ge programını/portföyünü
(Projeler havuzu) etkili yönetmek, araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak/yaptırmak, ölçüm ve
değerlendirme dâhil olmak üzere ilgili raporları hazırlamak,
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen paragraf.
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c) Araştırma ve geliştirme ihtiyaç analizini, eylem planını esas alarak; Kuruluşun maden,
metalürji ve kimya alanlarında kısa, orta ve uzun vadeli ar-ge ve üretim teknolojisi geliştirme programını
hazırlamak,
ç) Hedef müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun yeni ürünleri hızla pazara çıkarabilme
yeterliliğinin artırılmasına yönelik olarak çalışmalar yapmak; ar-ge çalışmalarını özgün bilim ve teknoloji
üretimine yönelik geliştirmek, yeni ürün geliştirme kararlarının etkenliğini artırmak, Ar-ge
programını/portföyünü (Projeler havuzu) etkili yönetmek,
d) YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla değişik alt bent.
İşletme müdürlüklerince, daire başkanlıkları, bağlı şirket ve iştiraklerce yapılan; yeni ürün geliştirilmesi,
bor kullanım alanlarının genişletilmesi, üretim proseslerindeki darboğaz ve sorunların giderilmesine
yönelik tüm ar-ge çalışmalarının sürecini takip etmek, ar-ge portföyü kapsamında değerlendirmek,
üretim, teknik, lojistik, pazarlama, iştirakler ve strateji belirleme süreçlerine olabilecek etkileri
bakımından gerekli olan işbirliklerini sağlamak,
e) YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.
Mevcut bor ürünlerini geliştirme, yeni ürün bulma ve geliştirme, mevcut ve yeni geliştirilen ürünler için
yeni kullanım alanlarının bulunması ve oluşturulması, bor üretim sektöründe yeni ürünler ve kullanım
teknolojilerine yönelik bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme çalışmalarını yapmak/ yaptırmak,
teknoloji geliştirmek, PS Dairesi Başkanlığı ve diğer ilgili birimlerle iş birliği içinde çalışmak, gerekmesi
hâlinde kurum içi ve kurum dışı destekler almak, ilgili raporları hazırlamak,
f) Kuruluşta kullanılmakta olan teknolojilerin portföyünü oluşturmak, bütünleşik bir şekilde
yönetilmesini takip ve koordine etmek,
g) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
Kuruluştaki tüm teknoloji geliştirme faaliyetlerini (mevcut proseslerdeki
yapılan değişimler, yeni teknoloji kullanımları, gelişim ihtiyaçları vb.) TMH Dairesi Başkanlığı ile
işbirliği içinde izlemek, yapılan değişikliklerden elde edilen performansı değerlendirmek,
değerlendirilmesini sağlamak, üretim proseslerinde yapılan bu değişiklikleri yeni teknoloji projelerinde
dikkate almak,
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent.

ğ) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. Borlu temizlik ürünleri üretimi dahil, İşletme
müdürlüklerinde yan ürün ve üretim atıklarının/artıklarının değerlendirilmesi konularında teknolojik
araştırmalar yapmak/yaptırmak ve bu amaçla uygulanacak teknolojiyi belirlemek, proje önerileri
geliştirmek, uygulamaya alınmasına yönelik işlem başlatmak,
h) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. Üretim tesislerinin, kapasite kullanımını,
verimini, ürün kalitesini artırmaya ve üretim maliyetlerini düşürmeye yönelik olarak araştırmalar yapmak,
üretim yöntemlerini geliştirmek, karşılaşılan teknik problemlere çözüm önerileri geliştirmek, elde edilen
sonuçları çözüm önerileri ile birlikte rapor etmek, uygulamaya alınmasına yönelik işlem başlatmak,
ı) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. Araştırma sonuçlarına ve ön raporlara göre ürün
ağacı, malzeme gereklilikleri, uygun malzeme, teçhizat ve cihaz özelliklerini belirlemek, teknoloji şartları
ve benzeri konuları içeren proje planlarını hazırlamak, araştırma projeleri yapmak/yaptırmak, uygulamak,
i) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. Olumlu sonuç veren, uygulanabilir araştırmalarla
ilgili sonuçları Genel Müdürlüğe sunmak, pilot ölçekli tesis kurulması kararı alınması hâlinde, projeyi
Sektör Araştırma Birimine teklif etmek,
j) Satın alma yetki sınırlarını esas alarak yapılacak çalışmalar ve danışmanlık projelerinin izin ve
onaylarının alınmasına yönelik işlem yapmak, yatırıma alınan projeler dahil olmak üzere projelerin
harcamalarının ve bilgilerinin izlenmesinden sorumlu olan Proje İzleme ve Raporlama Birimine
göndermek,
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k) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. Pilot tesis yapım işiyle ilgili olarak koordinasyonu
Sektör Araştırma Birimince koordine edilecek teknik şartname ve ihale dokümanı hazırlanması
çalışmalarına katılmak, tesisin yapım ve üretim aşamalarında iş süreci mantığı içinde çalışmak,
l) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. Proses ve ürün araştırma ve geliştirme, yurt içi ve
yurt dışındaki bor ürünleri, üretim teknolojisi araştırmaları ve çalışmaları konularında yurt içi ve yurt
dışında üniversite, enstitü ve teknoparklarla, araştırmacılarla, kamu ve özel kurum, kuruluş ve tüzel kişiler
ile işbirliği yapmak, BOREN ile koordineli çalışmalar gerçekleştirmek, proje teklifleri sunmak,
m) Kuruluşun faaliyet alanını kapsayan konularda proje başvurularını almak, değerlendirmek,
değişik alanlardaki kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı, alt yapıyı ve desteği sağlamak,
n) Çalışma konusu ile ilgili SG Dairesi Başkanlığının Yatırım Planlama Birimince hazırlanacak
olan fizibilite etütlerine teknik destek sağlamak, yeni yatırımlarda dikkate alınacak teknolojik alt yapı,
üretim teknolojisi ve özellikleri, kapasitesi ve ilgili konularda görüş bildirmek, çalışmalarına katılmak,
o) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen
yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent. Bor ürünleri üretimi ve kullanım
alanlarında, Kuruluş bünyesinde ortaya çıkan çevresel sorunların çözümüne, çevreye olan etkilerini
azaltmaya yönelik etüt ve ar-ge projeleri yapmak, yaptırmak, TMH Dairesi Başkanlığının Çevre Birimi,
SG, PS, ÜK Dairesi Başkanlıkları ile iş birliği içinde çalışmak,
ö) Teşekkülde, müşteri şikâyetlerinin çözümlenmesi ve müşteri memnuniyet anketinin
hazırlanması ve gerçekleştirilmesi ve analiz edilmesi çalışmalarının koordinasyonundan ve tüm çözüm
süreçlerinin takibinden sorumlu olan PS Dairesi Başkanlığınca bildirilen müşteri şikâyetlerinin gerek ürün
kalitesi ve ürün geliştirme boyutuyla, gerekse işletme müdürlüklerinin üretim süreci veya ürün saklama
özellikleri boyutuyla çözümlenmesi süreçlerine katılmak, Laboratuvar Birimi ile iş birliği sağlamak,
yürütülen ve/veya çözümlenen iş ve işlevlerin sonucunu bu birimlere bildirmek,
p) YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent. SG, LOJ, PS Dairesi Başkanlıkları faaliyet alanında
oluşan bilgi, araştırma ve iş sonuçlarına dayalı olarak Teşekkülün iç ve dış piyasada “orta ve uzun vadeli
tahmini satış plânı”nın hazırlaması çalışmalarına katılmak ve aktif destek sağlamak,
r) Ar-ge Malzeme Yönetim Birimince yapılacak, Başkanlığın satın alma planının hazırlanması
çalışmalarına katılmak,
s) Proje çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyasal ve sarf malzemelerin, modern
araştırma tekniklerinin yerine getirilmesi için belirlenmiş uygun malzeme, teçhizat ve cihazların temini
için gerekli teknik şartname hazırlamak ve ihalesine yönelik diğer dokümanların hazırlanması ve
işlemlerin yapılması için Teknolojik Donanım ve Malzeme Birimine göndermek,
ş) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Birimin faaliyetleri için tahsis edilmiş araç-gereç
ve makine-teçhizatın işler halde bulundurulmasını ve muhafaza edilmesini sağlamak,
t) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (ş) bendinin (t) bendi olarak değişik hali. Proses ve ürün araştırma
ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili toplantılar tertip etmek, sunular hazırlamak, toplantılara iştirak etmek,
u) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (t) bendinin (u) bendi olarak değişik hali. Proje İzleme ve
Raporlama Birimiyle iş birliği sağlayarak; tamamlanan ve devam eden araştırma projelerine ait raporların
hazırlanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
ü) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (u) bendinin (ü) bendi olarak değişik hali. Teşekkülün kurucu üye
olarak katıldığı EBA ve EBA’nın üst kuruluşu IMA-Europe ve İMMİB kuruluşların çalışmaları
kapsamında Teşekküle düşen görevleri SG Dairesi Başkanlığının ilgili biriminin koordinasyonunda
yerine getirmek,
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v) YK:18/6/2015 tarihli ve 637/2 sayılı kararıyla, YK: 20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli
Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması ve
Etiketlenmesi Hakkında Küresel Uyumlaştırma Sistemi (GHS) kapsamında kimyasal maddeler veya
karışımlar için belirlenen standart sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama kurallarını ve düzenlemeleri;
AB’nin kimyasallarla ilgili mevzuatını; uluslararası ve yurt içi mevzuatı ve değişikliklerini takip etmek,
görev alanıyla ilgili konularda mevzuat ve düzenlemelere uygunluğu sağlamak, mevzuat çalışmaları ve
görüş oluşturulması konularında SG Dairesi Başkanlığının Dış İlişkiler ve Arz Uyumluluk Biriminin
koordinasyonunda yapılacak çalışmalara katılmak,
ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (ü) bendinin (v) bendi olarak değişik hali.

y) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (v) bendinin (y) bendi olarak değişik hali. Birim faaliyetlerinin
belirlenmiş olan İSG ve çevre boyutlarına uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak,
z)

YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla değişik alt bent. YK:

Başkanlık, işletme müdürlükleri, diğer daire
başkanlıkları, bağlı şirket, iştirakler, üniversiteler ve kurum/kuruluşlar ile firmaların;
22/11/2017 tarihli ve 706/2 sayılı kararıyla eklenen bent ve alt bentleri.

1) Yeni ürün ar-ge projeleri, üretim ve işletmecilik faaliyetlerindeki sorunların çözümlenmesi,
modernizasyon gerekleri, müşterilerin ürünün kalitesiyle ilgili beklentileri, bor kullanım alanlarının
genişletilmesi vb. tüm ar-ge çalışmalarını yapmak,
2) Uygulama imkanı bulunan ileri teknolojiler ve gelişmeler doğrultusunda geliştirilen çözüm
önerileri, proses ve ürün araştırma - geliştirmede yapılan ihtiyaç analizlerinin, ar-ge çalışmaları ile
geliştirilen üretime yönelik özgün bilim ve teknoloji uygulama metotlarını belirlemek,
3) Hedef müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun yeni ürünleri hızla pazara çıkarabilme
yeterliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
4) İşletme Müdürlüklerinde yan ürün ve üretim atıklarının/artıklarının değerlendirilmesi
konularında yapılan teknolojik araştırmalar ve bu amaçla uygulanacak teknolojiyi belirlemek, proses
oluşturma, geliştirme ve uygulamaya yönelik işlemleri gerçekleştirmek,
5) Üretim proseslerindeki tüm ar-ge çalışmalarının üretim tesislerine adaptasyonu ve test edilmesi
çalışmaları, uygulanması ve önerilecek üretim yöntemlerinin karşılaşılan teknik problemlere getireceği
çözümlerin üretim tesislerine veya endüstriyel tesis boyutuna uygulanabilirliğinin test etmek ve gerekli
verileri sağlamak, elde edilen performansı değerlendirmek, değerlendirilmesini sağlamak, üretim
proseslerinde yapılacak veya uygulanacak bu değişikliklerin sonuçlarını görmek ve belirlemek üzere
Teknoloji Geliştirme Merkezi Biriminde Sektör Araştırma Birimi ile birlikte koordineli olarak pilot
ölçekli çalışmalar yapmak/yaptırmak.
aa) YK: 22/11/2017 tarihli ve 706/2 sayılı kararıyla eklenen bent. Teknoloji Geliştirme Merkezi Biriminde
yapılacak çalışma ve faaliyetler için kısa, orta ve uzun vadeli ar-ge çalışma planları ve faaliyetlerin termin
programını Sektör Araştırma Birimi ile birlikte hazırlamak ve İşletme Müdürlüğüne göndermek, termin
programının koordineli yürütülmesini sağlamak ve takip etmek.
bb) YK: 22/11/2017 tarihli ve 706/2 sayılı kararıyla eklenen bent. Teknoloji Geliştirme Merkezi Biriminde gerekli
ar-ge ve deneme üretim çalışmaları yapılması kapsamında ihtiyaç duyulacak olan malzeme gereklilikleri,
uygun malzeme, teçhizat ve cihaz ile üretim tesislerinde mevcut tüm ekipmanların pilot ölçekli
prototiplerinin projelendirilmesi, dizayn edilmesi, geliştirilmesi ve imalâtını Sektör Araştırma Birimi ile
birlikte koordineli olarak yapmak/yaptırmak veya temin etmek.
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cc) YK: 22/11/2017 tarihli ve 706/2 sayılı kararıyla eklenen bent. TG Dairesi Başkanlığı görev, yetki,
sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları kapsamında; yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kamu ve özel
kurum/kuruluş, üniversite, enstitü, teknoparklar, araştırmacılar ve tüzel kişiler ile ar-ge firmalarından
alınan danışmanlık/proje çalışma hizmeti kapsamında veya bor konusu ile ar-ge çalışmaları yapmak, bu
çalışmaların pilot/endüstriyel ölçeğe uygulanabilirliğinin ihtiyaç duyulan test ve çalışmalarda, ilgili
kurum/kuruluş, üniversiteler ve firma personelinin Makam onayı alınmasını müteakip ile Başkanlık ve
İşletme Müdürlüğü gözetiminde Teknoloji Geliştirme Merkezi Biriminde çalışmalar yapması veya
Teknoloji Geliştirme Merkezi Biriminde bulunan mevcut cihaz ve ekipmanlarından yararlanması
konusunda gerekli koordinasyon ve organizasyonu sağlamak.
çç) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (y) bendinin (z) bendi olarak değişik hali. Birimin faaliyetlerinin
ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
B) Sektör Araştırma Biriminin görev ve yetkileri
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik birim adı ve numarası.

a) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. Proses ve Ürün Araştırma - Geliştirme Biriminin
laboratuvar çalışmaları ile geliştirdiği projelerden olumlu sonuçlanan ve pilot ölçekli tesis kurulmasına
karar verilenlerin pilot tesisi boyutuna taşınması için gerekli olan kapsamın belirlenmesi, dizayn edilmesi
ve ekipman ihtiyaçlarının belirlenmesi ve temin edilmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak, pilot tesisinde
yürütülen çalışmalarda gerekli iş ve işlemleri koordine etmek, ihtiyaçları belirlemek,
b) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. Proses ve Ürün Araştırma - Geliştirme Birimince
geliştirilen yeni ürün ve proseslerin pilot çaplı ve endüstriyel boyutlu deneme çalışmalarını
yapmak/yaptırmak,
c) Başarıyla sonuçlanan pilot ve endüstriyel çalışmaların uygulamaya alınmasına yönelik işlem
başlatmak,
ç) YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen
yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent. Pilot tesis yapım işiyle ilgili olarak
TMH Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içinde teknik şartname ve diğer ihale dokümanlarını hazırlamak ve
TMH Dairesi Başkanlığına göndermek,
d)

YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük

İhalenin yapılıp,
sözleşmenin imzalanmasını müteakip pilot tesis yapım işinin çalışma planlarını hazırlamak, yürütümünü
TMH Dairesi Başkanlığı ile süreç mantığı içinde koordinasyon sağlayarak takip ve koordine etmek,
yönetmek, çalışma verilerini raporlamak,
Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent.

e) Pilot tesis çalışmaları kapsamında hazırlanan raporları ve sonuçları değerlendirmek, pilot tesis
sonuçlarına dayalı olarak ön fizibilite raporlarını hazırlamak,
f) Pilot tesis çalışmalarının ve uygulamalarının olumlu sonuç vermesi durumunda elde edilen
bilgilerin ve sonuçların endüstriyel boyuta taşınması için hazırlanan raporları ve proje taslaklarını TMH
Dairesi Başkanlığına göndermek, TMH görev alanında yapılacak tesis kurma çalışmalarına teknik destek
sağlamak, koordineli çalışmak,
g) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. Bor ürünleri kapsamında dünyada alınan tüm
patentleri araştırmak ve envanterini çıkarmak, uygulanabilir ve pazarda gelecek vadeden konuların
incelenmesi ve ar-ge boyutunda çalışılması için Proses ve Ürün Araştırma - Geliştirme Birimine proje
önerisi sunmak,

43

Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi

ğ) Ürünlerin yeni kullanım alanlarına yönelik olarak yurt dışı iştiraklerce yaptırılan çalışmaları ve
sonuçlarını; işletme müdürlüklerince yapılan ürün ve proses geliştirme çalışması sonuçlarını takip etmek,
Kuruluşun tüm üretim ve proses alt yapısına, yeni tesis projesi oluşturma çalışmalarına etkileri
bakımından gerekli olan işbirliklerini sağlamak,
h) YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent. Bor ürünlerinin kullanıldığı sektörleri ve nihai ürün
kullanıcılarını faaliyet alanları itibarıyla sürekli araştırmak, İKY Dairesi Başkanlığınca gönderilen yurt
dışı seyahat raporlarının sonuçlarını incelemek, PS Dairesi Başkanlığı ve iştiraklerle gerekli iş birliklerini
sağlamak, tüm araştırma sonuçlarına bağlı olarak bor tüketim alanları ile ilgili olarak raporlar hazırlamak,
uygulamaya alınmasına yönelik işlem başlatmak,
ı) Borun kullanıldığı sektörlerle iş birlikleri kurarak üretimlerinde veya proseslerinde bor
ürünlerinin kullanımında karşılaşılan sorun alanlarının çözümüne yönelik öneriler geliştirmek; ikame
ürün kullanan sektörlerde borun kullanımına yönelik neden ve sonuç ilişkisini incelemek, öneriler
geliştirmek, çözüm odaklı rapor hazırlamak, uygulamaya alınmasına yönelik işlem başlatmak,
i) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. Müşteri ziyaretinde bulunmak, müşteri görüş ve
isteklerini almak, rakip firma ürünlerini incelenmek, bu kapsamda Proses ve Ürün Araştırma - Geliştirme
Birimine yeni proje önerisi sunmak,
j) Üretim tesislerinde kullanılan tüm makine ve ekipmanın yerlileştirilmesi ve gelişen teknolojiye
uygun hale getirilmesi için dizayn araştırmaları yapmak,
k) İşletme müdürlüklerindeki tesislerin tevsii ve modernizasyonu için gerekli bilimsel ve
teknolojik araştırma-geliştirme çalışmalarını pilot ölçekli olarak yapmak/yaptırmak ve bu konuda
karşılaşılan teknik problemlere çözüm önerileri üretmek,
l) YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.
Ürünlerin kalitesinden kaynaklanan müşteri şikâyetlerinin çözümlenmesi süreçlerine katılmak, Sektör
Araştırma Birimi, Proses ve Ürün Araştırma - Geliştirme Birimi ile iş birliği sağlamak, yürütülen ve/veya
çözümlenen iş ve işlevlerin sonucunu PS Dairesi Başkanlığına bildirmek,
m) Kuruluşun maden, metalürji ve kimya proseslerinde; teknik, teknoloji, kalite, verimlilik, çevre
veya ekonomik nedenlerden dolayı ihtiyaç olarak görülen her türlü cihaz, ekipman ve sistemlerin pilot
ve/veya endüstriyel ölçekte prototipinin dizayn edilmesi, ettirilmesi, imalâtının yapılması veya
yaptırılması, bu kapsamda yurt içi ve yurt dışı olmak üzere her türlü ihtiyaç ve imkânın sağlanmasına
yönelik iş ve işlemleri yapmak,
n) Modern araştırma tekniklerinin yerine getirilmesi için uygun malzeme, teçhizat ve cihaz
özelliklerini belirlemek,
o) Birimce gerçekleştirilen yapım işlerinin;
1) Hak ediş ödemeleri ile teminatın serbest bırakılması işlemlerini bu Yönergenin Ek-1’inde yer
alan “Satın Alma Sonrası İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak yerine getirmek,
2) Hak ediş kontrollerini, kesin teminat mektuplarının geçerlilik sürelerinin ve teminata ilişkin
diğer işlemleri takip etmek, teminat iadesi işlemlerini yapmak,
3) İşin ilerleme durumuna göre yüklenici tarafından talep edilmesi hâlinde “iş durum, iş bitirme
ve benzeri belgeleri” hazırlamak,
ö) YK: 22/11/2017 tarihli ve 706/2 sayılı kararıyla eklenen bent. Üretim proseslerinde yapılacak veya uygulanacak
değişikliklerin sonuçlarını görmek ve belirlemek üzere Teknoloji Geliştirme Merkezi Biriminde Proses ve
Ürün Araştırma - Geliştirme Birimi ile birlikte koordineli olarak çalışmalar yapmak/yaptırmak.
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p) YK: 22/11/2017 tarihli ve 706/2 sayılı kararıyla eklenen bent. Teknoloji Geliştirme Merkezi Biriminde
yapılacak çalışma ve faaliyetler için kısa, orta ve uzun vadeli ar-ge çalışma planları ve faaliyetlerin termin
programını Proses ve Ürün Araştırma - Geliştirme Birimi ile birlikte hazırlamak.
r) YK: 22/11/2017 tarihli ve 706/2 sayılı kararıyla eklenen bent. Teknoloji Geliştirme Merkezi Biriminde gerekli
ar-ge ve deneme üretim çalışmaları yapılması kapsamında ihtiyaç duyulacak olan malzeme gereklilikleri,
uygun malzeme, teçhizat ve cihaz ile üretim tesislerinde mevcut tüm ekipmanların pilot ölçekli
prototiplerinin projelendirilmesi, dizayn edilmesi, geliştirilmesi ve imalâtını Proses ve Ürün Araştırma Geliştirme Birimi ile birlikte koordineli olarak yapmak/yaptırmak veya temin etmek.
s) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
C) Laboratuvar Biriminin görev ve yetkileri
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik birim numarası.

a) Teşekkülün ihtiyaçları doğrultusunda mevcut laboratuvarlardan üst seviyede faydalanılmasını,
mevcut sistemin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak, analiz yöntemlerini geliştirmek ve analiz
standartlarını takibini yapmak,
b) Teşekkül ihtiyaçlarını en iyi düzeyde karşılayacak şekilde teçhizat imkânlarının ve analiz
tekniklerinin gelişmesini plânlamak,
c) Merkez laboratuvarda TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının
Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı kapsamında hizmetlerin yerine getirilmesini, merkez teşkilatı
laboratuarlarında olduğu gibi taşra teşkilâtında çevre, ürün geliştirme ve ürün izleme laboratuarlarının da
standart bir yapıda ve uygulamada yapılandırılmasını standarda uygun olarak faaliyetlerin yerine
getirmesini takip ve koordine etmek,
ç) Belirlenmiş laboratuvar hedeflerini yakalayabilmek için gerekli çalışmaları yapmak,
Laboratuvar Kalite El Kitabındaki prosedürler, talimatlar gibi dokümanlarda yer alan görev ve
sorumlulukları yerine getirmek, TS EN ISO / IEC 17025 standardı kapsamında yerine getirdiği hizmetleri
akredite eden akreditasyon kuruluşu ile koordinasyon sağlamak,
d) İşletme müdürlüklerinde cevherin çıkarılmasından müşteriye teslimine kadarki tüm ölçme
yöntemlerini (örneklem sıklığı, örneklem metodu, uygunluğu, numune alma yöntemi ve numune
büyüklükleri) belirlemek, uygulama standardı oluşturmak,
e) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. Kuruluşun iç bünyesinde ve üçüncü şahıslara
yapılacak analizlerin fiyatlarını tespit etmek, yönetim kurulu kararına sunmak ve Kuruluşun analiz
fiyatları listesini internet sayfasında ilan etmek,
f) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Kurum içi birimlerden, üçüncü şahıslardan ve
Kuruluşla diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütülen çalışmalara ait gelen numuneleri kabul etmek,
barkot oluşturmak; yapılacak analizler ayrımında fiyatlarını belirlemek ve tahsilatını yapmak,
g)

YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent ve bent numarası.

Birime gönderilen veya teslim

edilen;
1) Kuruluşun her türlü cevher, konsantre, atık ile yarı mamul ve rafine ürün numunelerinin
fiziksel ve kimyasal analizlerini,
2) Uygulanmakta olan projelerle ilgili analizleri,
3) Temizlik ürünleri numunelerinin fiziksel ve kimyasal analizlerini,
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4) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik alt bent. Üçüncü şahıslarca gönderilen ya da elden
teslim edilen numunelerin fiziksel ve kimyasal analizlerini
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik paragraf. standartlara uygun olarak ücret karşılığı yapmak,
analiz sonuçlarını ERP’de ilgili bölüme kaydetmek, analiz raporlarını ve alınan temsili örneklerini
Kuruluşun ilgili birimine, üçüncü şahıslara göndermek, teslim etmek,

ğ) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Üçüncü şahıslara yapılan analiz bedelleri ile proje
ve üretim bazlı maliyetlere etkisi bakımından Kuruluşun kendi bünyesine ait analiz bedellerine ait olarak
kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi kapsamında gerekli bilgileri kaydetmek,
h) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Üçüncü şahısların örnek numunelerine ve analiz
sonuçlarına; merkez ve taşra teşkilatındaki ürün izleme, ürün geliştirme ve çevre laboratuvarlarında ve
Kuruluşla diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütülen çalışmalara ait numunelere, analiz sonuçlarına ve
üretilen ürünlerin örnek numunelerine ve analiz sonuçlarına ulaşılmasını, örnek numune ile analiz
sonuçlarının eşleştirilmesini sağlayacak sistem oluşturmak, otomasyon süreçleriyle entegrasyonu
sağlayacak süreçleri ve uygulama süreçlerini takip etmek,
ı) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (g) bendinin (ı) bendi olarak değişik hali. Mevcut ve yeni
geliştirilen ürünler için analiz metotlarıyla ilgili araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak/yaptırmak,
i) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent ve bent numarası. İşletme müdürlükleri tesislerindeki
laboratuvar ölçüm sonuçlarını değerlendirmek, elde edilen verilere dayalı olarak; işletmelerin ürün izleme
ve laboratuvar birimleri ile koordineli olarak gerektiğinde üretim uygulamalarına müdahale etmek,
j) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. İşletmelerden sevkiyatı yapılan ürünlerin analiz
sonuçlarını otomasyon ve bilgi işlem sistemleri kapsamında kontrol etmek, standart dışı veya spekt
değerlere uygun olmayan ve sevkiyatı yapılan ürünlerden PS Dairesi Başkanlığını bilgilendirmek, ilgili
işletmeyi uyarmak, önlem alınmasını sağlamak,
k) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (ı) bendinin (k) bendi olarak
teşkilâtı laboratuvarlarında yapılan analizlerde yöntem birlikteliği sağlamak,

değişik hali.

Merkez ve taşra

l) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent ve bent numarası. İşletme laboratuvarlarının ölçüm
sonuçlarına göre, ürün kalite ve spesifikasyon uygulamaları hakkında “ürün spektleri” standartları
hazırlamak; ürün standartlarını iyileştirme için spekt revizyonları yapmak, Kuruluşun portföyündeki
ürünlerin ürün spekt değerlerinin oluşturulmasını sağlamak, envanterini hazırlamak, ürün spektleri veri
bankası oluşturmak,
m) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (j) bendinin (m) bendi olarak değişik hali. Teşekkül laboratuvar
hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi için analiz yapan elemanların ve numunecilerin eğitim
ihtiyaçlarını belirlemek, eğitilmesini sağlamak, uygulamayı takip etmek,
n) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (k) bendinin
ürünlerle ilgili ile ilgili yerli ve yabancı yayınları takip etmek,

(n) bendi olarak değişik hali.

Laboratuvar ve

o) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent ve bent numarası. Ürünlerin kalitesinden kaynaklanan
müşteri şikâyetlerinin çözümlenmesi süreçlerine katılmak, Sektör Araştırma Birimi ve Proses ve Ürün
Araştırma - Geliştirme Birimi ile iş birliği sağlamak, yürütülen ve/veya çözümlenen iş ve işlevlerin
sonucunu PS Dairesi Başkanlığına bildirmek,
ö) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent ve bent numarası. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla
değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent. Laboratuvar faaliyetlerinin belirlenmiş olan İSG ve çevre boyutlarına
uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak, laboratuvarın çevre boyutu ile ilgili sonuçlardan TMH
Dairesi Başkanlığının Çevre Birimini bilgilendirmek,
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p) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (n) bendinin (p) bendi olarak değişik hali. Kuruluşun merkez ve
işletmelerindeki laboratuvarda kullanılacak tüm kimyasallar, cam malzemeler ve cihaz ihtiyaç analizlerini
yaparak özelliklerini belirlemek, teknik şartnameyi ve yaklaşık maliyetini hazırlayarak alımı için
Teknolojik Donanım ve Malzeme Birimine göndermek,
r) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (o) bendinin (r) bendi olarak değişik hali. Teknolojik Donanım ve
Malzeme Birimince yapılacak, Başkanlığın satın alma planının hazırlanması çalışmalarına katılmak,
s) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (ö) bendinin (s) bendi olarak değişik hali. Kurumun yeni ürettiği
ürünlere ait bilgileri hazırlayarak Güvenlik Bilgi Formunun (SDS) hazırlanmasını SG Dairesi
Başkanlığından istemek, Kurumun ürettiği ve yeni üretimine başlanan ürünlerin Güvenlik Bilgi
Formlarının ilgili mevzuata, yurt içi ve yurt dışı SDS şartlarına uygun olarak hazırlanması, gerekli
değişikliklerinin yapılması ve güncelliğinin sağlanması çalışmalarına katılmak,
ş) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Merkez teşkilatında ve taşra teşkilatında “İş
Sağlığı ve Güvenliği” ve “Çevre” Birimleriyle, işletme müdürlüklerinde “İşyeri Sağlık ve İş Güvenliği”
ve “Çevre” Birimleriyle iş birliği içinde; Kuruluşun bütün laboratuvarlarında iş sağlığı ve güvenliği (İSG)
ve çevre boyutlarının ve risklerinin belirlenmesini, laboratuvar iş süreçlerinde çevre ve İSG risklerin ve
boyutlarının uygulamalarını takip ve kontrol etmek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlayıcı çalışmalar
yapmak,
t) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Çalışmalarında bor ürünleri kullanmak isteyen
yurt içi, yurt dışı firmalar, satış temsilcilikleri, üniversiteler vb. talep edilen numuneleri gerekli
prosedürleri yerine getirerek göndermek ve envanterini hazırlamak,
u) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (p) bendinin (u) bendi olarak değişik hali. Birimin faaliyetlerinin
ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
Ç) Teknolojik Donanım ve Malzeme Biriminin görev ve yetkileri
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik birim numarası.

a) Başkanlık birimleriyle iş birliği içinde; merkez ve taşra teşkilatında araştırma-geliştirme
süreçleri kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımı işlerine ait satın alma planını hazırlamak ve satın
alma iş ve işlemlerini plan dâhilinde yerine getirmek, yerine getirilmesini sağlamak,
b) Başkanlık birimleriyle iş birliği içinde merkez ve taşra teşkilâtı laboratuvarları için uygun
malzeme, teçhizat, cihaz, sarf malzeme ve gerekli kimyasal madde özelliklerini belirlemek,
c) Merkez teşkilatı laboratuarlarında ve taşra teşkilatın ürün izleme, ürün geliştirme ve çevre
laboratuvarlarında araştırma ve geliştirme, proje çalışmalarında ve analizlerde kullanılmak üzere ihtiyaç
duyulan kimyasallar, sarf malzemeler, teçhizat ve cihazlar ve cam malzemelerin, danışmanlık
hizmetlerinin, görev alanları itibarıyla Başkanlık birimlerince ihtiyaç analizi yapılıp, teknik şartnamesi
hazırlandıktan sonra, açıklanan tüm malzemelerin alımının temini için işlem başlatmak, ihale dokümanını
hazırlamak ve alımı için SA Dairesi Başkanlığına göndermek, satın alma yetki sınırı dahilinde acil olan
malzeme ve cihazları satın almak,
ç) Birimce veya SA Dairesi Başkanlığınca yapılan alım konusu malzeme ve cihazların
şartnamelerindeki kriterleri taşıyıp, taşımadığına ilişkin kontrolleri, tesellümünü yapmak, yapılmasını
sağlamak, gerekli mutabakatları sağladıktan sonra ödemesinin yapılmasını sağlamak; mal alımlarıyla
ilgili ara hak ediş, kesin hak ediş ödemeleri ile teminatın serbest bırakılması işlemlerini bu Yönergenin
Ek-1’inde yer alan “Satın Alma Sonrası İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak yerine getirmek,
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d) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511
sayılı oluru ile değişik bent. Merkez ve taşra teşkilatı laboratuvarları için ihtiyaç duyulan hizmet alımı ihtiyacını
SA Dairesi Başkanlığının Hizmet Alımı Uygulama ve Değerlendirme Birimi ile iş birliği sağlayarak
analiz etmek, gerekli izinlerin alınmasını sağlamak, hizmet alımı yoluyla yerine getirilmesi için teknik
şartname, yaklaşık maliyet ve sözleşmeyi hazırlamak, ihale onayının alınması, ihalenin gerçekleştirilmesi
ve ihaleyle ilgili diğer işlemlerin yapılması için SA Dairesi Başkanlığına göndermek, satın alma yetki
sınırı dahilinde acil olan hizmet alımını, danışmanlık hizmet alımını yapmak,
e)

YK: 13.09.2018 tarihli ve 733/21 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. YK:

Merkez ve taşra teşkilatı laboratuvarlarında hizmet alımıyla
çalışan yüklenici işçilerinin özlük hakları ve SGK ile ilgili düzenlenen dokümanları incelemek, İKY
Dairesi Başkanlığının Hizmet Alımı İşçisi Kayıt ve İzleme Birimine göndermek, yapılan işlemlerin İş
Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer iş mevzuatı hükümlerine ve
sözleşmesine uygun olduğunun Hizmet Alımı İşçisi Kayıt ve İzleme Birimince teyit edilmesinden sonra
hak edişi düzenlemek ve ödemesinin yapılmasını, kesin teminat mektuplarının geçerlilik sürelerini takip
ederek işin kesin kabulünün yapılmasını müteakip iadesini Mİ Dairesi Başkanlığına bildirmek, iş bitirme
belgesi işlemlerini yapmak,
12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik alt bent.

f) Tedarikçilerden alınan ürün veya hizmetin beklenen gereklilikleri sağlayıp-sağlamadığını
kontrol etmek ve tedarikçileri değerlendirmek, tedarikçi portföyü oluşturmak,
g) Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi kapsamında merkez ve taşra teşkilatı
laboratuvarlarında bulunan araç-gereç ve cihazların “Kalibrasyon Plânı”nı hazırlamak, hazırlanmasını
sağlamak, merkez ve taşra teşkilatı laboratuvarlarındaki araç-gereç ve cihazların kalibrasyonunu
yaptırmak, kalibrasyon süreçlerini takip etmek,
ğ) Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi kapsamında merkez ve taşra teşkilatı
laboratuvarlarında bulunan araç-gereç ve cihazların “Bakım Plânı”nı hazırlamak, hazırlanmasını
sağlamak, belirlenen periyotlarda bakım sözleşmelerini yapmak, bakım ve onarımlarını yapılmasını
sağlamak, taşra teşkilatı laboratuvarlarındaki bakım ve onarım süreçlerini takip ve kontrol etmek,
h) Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi kapsamında merkez ve taşra teşkilatı
laboratuvarlarında bulunan cihaz ve ekipmanların sicil kartlarını oluşturmak, oluşturulmasını sağlamak,
takip etmek, takip edilmesini sağlamak, cihaz ve ekipmanların garanti durumlarını takip etmek, takip
edilmesini sağlamak,
ı) Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi kapsamında merkez ve taşra teşkilatı
laboratuvarlarında bulunan araç-gereç ve cihazların envanterini oluşturmak, oluşturulmasını sağlamak,
gerekli olan takibi yapmak, kimyasal madde ve sarf malzemelerinin ambar girişinden itibaren
tüketimlerini izleyecek sistem oluşturmak ve anlık stok kontrolü sağlamak,
i) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
D) Proje İzleme ve Raporlama Biriminin görev ve yetkileri
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik birim numarası.

a) İzin ve onayları alınan ar-ge projelerinin, Kuruluşun yatırım programına alınan projelerin
(birim proje havuzu) Kuruluş içindeki ve diğer kurum ve kuruluşlardaki safhaların proje yönetim
süreçlerini (proje planı, yürütümü, izlenmesi ve kontrolü, kapatılması) ve bilgi alanları (kapsam, zaman,
maliyet, kalite, insan kaynakları, iletişim, risk, tedarik) yönetimi süreçlerini; projenin başlatıldığı
birimlerle tam bir koordinasyon sağlayarak proje yönetimi ve iş süreci mantığı içerisinde proje bilgilerini,
harcamalarını, gerçekleşmelerini izlemek, standart bir proje raporlama formatı oluşturarak raporlamak,
arşivlemek, kurumsal kaynak planlama sistemi (ERP) kapsamında; projenin başlangıcından kapanmasına
ve kuruluşta uygulama alanları ve yol açtığı değişim dahil bilgilerinin girişini ve kaydını gerçekleştirmek,
projelerin tüm aşamalarının izlenebilirliğini sağlamak,
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b) Merkez ve taşra teşkilatında gerçekleştirilen her türlü teknik rapor ve proje arşivinin düzenli ve
ulaşılabilir bir şekilde tutulmasını sağlayıcı sistem oluşturmak, rapor, proje ve sözleşmelerin muhafaza
edilmesini, istenildiğinde her an ulaşılabilirliğini sağlamak, Kuruluşun proje bilgilerinin ve raporlarının
Kurumun veri tabanına aktarılması ile ilgili iş ve işlemi yapmak,
c) Başkanlığın yıllık bütçe teklifini hazırlamak, kabul edilen bütçesini esas alarak harcamaların
bütçe ile uyumunu takip etmek, ödenek taleplerini yapmak, Kurumun tüm ar-ge harcamalarını bir sistem
dahilinde proje bazlı izlemek, gerçekleşme oranlarını tespit etmek, envanter hazırlamak, raporlamak,
ç) Kuruluşun aylık ve yıllık araştırma-geliştirme raporunu hazırlamak, Etinet sayfasında
yayımlamak, merkez ve taşra teşkilatında ilgili birimlere göndermek,
d) Araştırma, geliştirme faaliyetleri ile ilgili olarak ar-ge desteği alınacak konuları takip etmek,
ar-ge desteği alınmasına yönelik teknik gereklikleri yerine getirmek ve gerekli dokümanları hazırlayarak,
başvuru yapılması için SG Dairesi Başkanlığına göndermek, teşvik veya alınacak destekle ilgili belge
alındığında aslını Mİ Dairesi Başkanlığına göndermek, projenin tamamlanmasını müteakip, teşvik veya
alınan destekle ilgili belgenin kapatılmasını ve belge kapsamında yapılan işlemlerin sonuçlarını SG
Dairesi Başkanlığına bildirmek,
e) Teşekkülün ürettiği veya yeni üreteceği ürünlerinin marka tescili ile ilgili iş ve işlemlerini
yerine getirmek, gerekli hallerde diğer birimlerle iş birliği içinde bulunmak ve destek almak,
f) Teşekkülde hizmet buluşu, serbest buluş ve/veya teknik iyileştirme niteliğinde gerçekleştirilmiş
olan buluşlarla ilgili gerekli bilgi ve belgelerin Başkanlığa intikal etmesini müteakip, buluşun; yeni,
sanayiye uygulanabilir olan ve tekniğin bilinen durumunu aşıp, aşmadığına dair literatür ön araştırmasını
yapmak/yaptırmak ve 551 sayılı “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”
ve “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir
Yönetmelik”te belirlenmiş hükümler çerçevesinde iş ve işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli
dokümanı ve tarifname hazırlatarak Hukuk Müşavirliğine göndermek,
g) Birimin faaliyet alanında hedeflerinin programlanması ve izlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri
Başkanlık birimleriyle iş birliği sağlayarak yapmak,
ğ) Araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle ilgili olarak, diğer kurum/kuruluşlarca yürütülen
programlara Başkanlık birimleriyle iş birliği sağlayarak görüş oluşturmak,
h) Potansiyel müşteriden ve akademik çalışmalar kapsamında gelen teknik soruları Başkanlık
birimleriyle iş birliği sağlayarak değerlendirilmesi ve cevaplanması iş ve işlemlerini yapmak,
ı) Tamamlanan proje raporları, Kurum dışından bor ile ilgili özel raporlar, elektronik-belgelerin
arşivlenmek üzere kütüphaneye göndermek,
i) Merkez ve taşra teşkilatınca takip edilecek bilimsel dergi ve yayınları tespit etmek ve talebini
yapmak,
j) Başkanlık faaliyetleri ile ilgili her türlü yazılı ve görsel (sunu, broşür, rapor, katalog, afiş, kitap
ve benzeri) yayınları hazırlamak/ hazırlatmak,
k) Kuruluşun portföyüne giren yeni ürünlerin ürün kataloglarının hazırlanmasını, eskilerinin
güncellenmesi ve web sitesinde yayınlanmasını sağlamak,
l) Koordinasyon toplantısı kararlarının uygulama aşamalarını takip etmek ve cevaplarını
hazırlamak, Sayıştay raporlarında Birimin faaliyet alanıyla ilgili konularda cevapları hazırlamak,
m) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
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Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (ÜK)
MADDE 8/A- (1) Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usûl ve esasları;
organizasyon şemasında belirlenmiş birimler ile İdari Hizmetler Servisinin görevlerini ve bu Yönergenin
28 inci maddesinde belirlenmiş olan birim âmirlerinin ortak görev alanlarında belirtilen görevlerinin
birimlerindeki yönetim alanlarını kapsar.
(2) Başkanlık organizasyon yapısında yer alan birimlerin görevleri birim sorumlusunun sevk ve
idaresinde;
YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik paragraf. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik paragraf.

İşletmeler Koordinasyon Biriminin görev ve yetkileri; “Üretim Planlama, Koordinasyon ve Takip” ve
“Harita İşlemleri” sorumlularınca,
YK: 8/1/2015 tarihli ve 603/2 sayılı kararıyla değişik paragraf.

Maden Arama Biriminin görev ve yetkileri; maden

arama ve rezerv değerlendirme sorumlularınca,
Maden Hakları Biriminin görev ve yetkileri; “maden hakları ve iştirakler” sorumlularınca,
Ekipman ve Malzeme Yönetim Biriminin görev ve yetkileri; malzeme tespit ve değerlendirme
sorumlularınca,
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen paragraf

Kamulaştırma Biriminin görev ve yetkileri;

“Kamulaştırma” sorumlularınca,
yerine getirilir.
Genel Müdürlüğün 21/3/2016 tarihli ve 6306 sayılı oluru ile yeni pozisyonların belirlenmesi ve pozisyon adlarında yapılan
değişikliğin, Yönetim Kurulunun 11/1/2013 tarihli ve 509/13 sayılı kararıyla SG Dairesi Başkanlığına verilen yetkiye istinaden “koordinatör”
sorumlusunun Yönergeye işlenmesi Daire Başkanlığının “İşletmeler Koordinasyon Birimi”nde yürütülen iş ve

işlemler görev alanlarına göre “koordinatör” pozisyonunda istihdam edilen personel tarafından takip ve
koordine edilir.
Destek hizmetler sorumluları daire başkanına doğrudan bağlı olarak, kendilerine tevdi edilen
görevleri yerine getirir.
Bu kapsamda, Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı organizasyon yapısındaki birimlerin
görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
A) İşletmeler Koordinasyon Biriminin görev ve yetkileri
a)

YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik bent. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent.

İşletme müdürlükleri tarafından üretilerek satışa sunulan
ürünlerle ilgili olarak, Teşekkülün Stratejik Plânı, belirlenmiş hedef ve politikalar, işletme bütçeleri ve
üretim plânları doğrultusunda, üretim ve stok faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini izlemek ve aylık olarak
üretim, tüketim ve stok durumlarına ilişkin tabloları hazırlayarak Strateji Planlama ve Risk Yönetim
Birimine, PS ve Mİ Dairesi Başkanlıklarına göndermek,
YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik bent.

b) Taş kömürü, kömür ve hidrokarbon kaynaklar hariç olmak üzere ülkenin her türlü maden ve
endüstriyel hammadde kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi, rezervi tespit edilmiş olan bor
sahalarının işletilmesi ile bor kimyasalları ve eşdeğer ürün üretimi faaliyetlerini izlemek ve bu konuda
gerekli koordinasyonu sağlamak,
c)

YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik bent. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent.

YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik bent. PS

Dairesi Başkanlığınca Teşekkülün üretim kapasitesi, yıllık
üretim programı, stok bilgileri, onaylanmış yatırım plânları, pazarla birlikte bor kullanım alanlarındaki
sektörlerin dünya ekonomisi içindeki gelişmeler ve diğer konjonktürler değerlendirilerek belirlenen ve
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yönetim kurulunca kabul edilen Teşekkülün yıllık satış hedeflerini ve işletme müdürlüklerinin yıllık bütçe
sınırını esas alarak; işletme müdürlükleri ile koordinasyon içinde “Teşekkülün Yıllık Üretim Plânı”nı
hazırlamak, PS Dairesi Başkanlığınca bildirilen satış hedeflerindeki değişikliklere bağlı olarak, işletme
müdürlüklerinin üretim, hedef ve terminlerinde yapılacak değişiklikleri işletme müdürlükleri ile iş birliği
içinde belirlemek ve gerekli olan koordinasyonu gerçekleştirmek,
ç) YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik bent. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent. PS
Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda Teşekkülün “yıllık satış hedefleri”, “iç ve dış piyasa satış plânı”
önerilerinin hazırlanması çalışmalarına katılmak,
d) YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik bent. İşletme müdürlüklerince teklif edilen bütçelerin
teknik bölümlerinin, plânlanmış üretim hedeflerine uygunluğunu inceleyerek Mİ Dairesi Başkanlığına
göndermek,
e) Üretim hedefleriyle doğrudan ilgisi nedeniyle, LOJ Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecek
Teşekkülün lojistik faaliyetlerle ilgili bütçe sınırının belirlenmesi çalışmalarına katılmak,
f) TMH Dairesi Başkanlığı ile işletme müdürlüklerinin birlikte yapacakları; tesislerde yapılan
proje iyileştirme ve revizyonlardan kaynaklanan verimlilik ve kapasite artışlarının, üretim kapasitesine
olan etkilerini de göz önünde bulundurarak işletmenin yeni üretim kapasitesine göre üretimin plânını,
verimlilik ve performansını takip etmek,
g)

YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 12/3/2014 tarihli ve

Her yılın son çeyreğinde PS
Dairesi Başkanlığınca istenilen; bir sonraki yılın satılık ürün özelliklerinin belirlenmesine yönelik olarak
spek tablolarının hazırlanmasını koordine etmek,
6148 sayılı oluru ile değişik görev tanımı. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent.

ğ) YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik bent. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent. PS
Dairesi Başkanlığınca bildirilen üretim sürecinden kaynaklanan müşteri şikâyetlerinin çözümlenmesi
veya müşteri taleplerinin karşılanmasına yönelik iş ve işlemleri koordine etmek, gerekli hallerde entegre
yönetim sistemi ile ilgisi nedeniyle, Organizasyon ve Yönetim Geliştirme Birimi ile iş birliği sağlamak,
PS Dairesi Başkanlığını bilgilendirmek,
h) YK:14/6/2014 tarihli ve 577/10 sayılı kararıyla değişik bent. YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik bent.
İşletme müdürlüklerindeki dekapaj, cevher üretimi, konsantre ve rafine ürünler ile ilgili üretim
faaliyetlerini miktar, maliyet, teknolojik ve işçilik verimi açısından Eti YBS kapsamında veri girişini,
gerçekleşmeleri incelemek ve tüm bu süreçlerdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerini SG Dairesi
Başkanlığının Strateji Geliştirme ve Risk Yönetim Birimine her ay sonunda bildirmek,
ı) Üretim maliyetlerinin tahmin edilmesi için izlenecek yol ve yöntemleri, uygulanabilecek
maliyet standartlarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek,
i) Maden Kanununun 50 nci maddesi kapsamında; rezervi tespit edilmiş toryum ve uranyum
madenlerinin fizibilite ve projelerini yaptırmak üzere TMH Dairesi Başkanlığından talepte bulunmak,
yurt içinde işlemek, konuya ilişkin faaliyetler ile ilgili olarak her türlü mal ve hizmeti almak,
j) İşletme müdürlüklerinin faaliyet bilgileri üzerinden tespit edilen veya işletme müdürlüklerince
çözümlenmesi istenilen konular ile Genel Müdürlükte muhatap bulamayan işletme istek ve şikâyetlerini
kayıt altına almak, değerlendirmek ve çözüm sürecini Genel Müdürlükte başlatmak, uygulamaları takip
etmek,
k) İşletilmesine karar verilen maden yataklarının üretime hazırlanmasında; iş plânları, kadroları,
makine-teçhizat ve diğer malzeme ihtiyaçlarını kapsayan iş programını hazırlamak,
l) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. Teşekkülün işletme sahasında hizmet alımı
yoluyla üretim yapılmasına ilişkin olarak; TMH Dairesi Başkalığı ve Yatırım Planlama Birimi ile iş birliği
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içinde ve TMH tarafından hazırlanan teknik bilgi ve belgeler çerçevesinde ilgili gerekçeyi hazırlamak,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığından gerekli olan izinleri
almak, hizmet alımı ihalesinin yapılmasını TMH Dairesi Başkanlığına bildirmek,
m) YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla değişiklik bent Teşekkül bünyesinde değerlendirilme imkânı
bulunmayan bor oranı düşük madenler, endüstriyel kullanım alanı olan yan kayaçlar, killer ve pasalar, yarı
mamul ve mamul atıkların takibini yapmak ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek, gerekli hallerde TG
Dairesi Başkanlığının Proses Araştırma ve Geliştirme Birimiyle iş birliği sağlamak, potansiyel olarak
piyasada yeniden değerlendirilebilecek atıklardan satılabileceklerin tespiti için inceleme çalışmaları
yapmak ve sonuçlarını Genel Müdüre sunmak,
n) YK:14/6/2014 tarihli ve 577/10 sayılı kararıyla değişik bent. YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik bent.
Üretim kayıplarını cevherin çıktığı noktadan itibaren her aşamasını inceleyerek ve nedenlerini araştırarak,
üretim maliyetlerini ve kayıplarını azaltıcı öneriler geliştirmek, pilot uygulama/uygulama projelerini ilgili
birimlerin de katılımını alarak başlatmak, işletmelerin yıllık tasarruf plânlarını hazırlatmak ve takip
etmek, bu kapsamdaki değerlendirmelerini SG Dairesi Başkanlığının Strateji Planlama ve Risk Yönetim
Birimi ile paylaşmak,
o) Teşekkülün stratejik plânı ve yıllık yatırım programı hazırlanması çalışmaları ile fizibilite
raporlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak,
ö) LOJ Dairesi Başkanlığı veya işletme müdürlüklerince talepte bulunulması halinde; üretilen
cevher, rafine, yarı mamul ve mamul ürünlerin stok yerlerinin seçimi ve bu yerlerin hazırlanması
konularında LOJ Dairesi Başkanlığıyla gerekli koordinasyonu sağlamak,
p)

YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük

Koordinasyonu SA
Dairesi Başkanlığınca yürütülecek olan; işletme müdürlüklerinin üretim süreci içinde ve lojistik faaliyet
alanındaki hizmet alımı ihtiyaç talebinin bütün unsurlarıyla yerinde incelenmesi çalışmalarına katılarak;
işin kapasitesi, çalıştırılacak işçi sayısının ve maliyetinin veya işin yükleniciye yaptırılıp,
yaptırılmayacağı yönünde verilecek kararın oluşmasını sağlayacak raporun hazırlanmasına katkıda
bulunmak,
Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent.

r) İşletmelerin ilgili birim ve üretim birimleriyle koordinasyon toplantıları yapmak,
s) YK: 8/1/2015 tarihli ve 603/2 sayılı kararıyla değişik bent. Stratejik plân ve yıllık üretim plânlarına uygun
olarak dekapaj programını hazırlamak, Maden Arama Birimi ile koordinasyon sağlayarak işletme
müdürlüklerinin kısa ve uzun vadeli maden arama plân ve programının hazırlanmasını ve uygulamaları
takip etmek,
ş) Teşekkülün faaliyet gösterdiği ruhsatlı maden sahalarının (Redevans yoluyla işletilen sahalar
ile yüklenicilerin teknik nezaret işleri hariç) teknik nezaretçilik görevlerinin yerine getirilmesini koordine
etmek, atama yapılacak kişileri belirleyerek Maden Hakları Birimine bildirmek, teknik nezaretçilerin
faaliyetlerini izlemek,
t) Yüklenici eliyle yaptırılacak dekapaj işine ait dekapaj ihalesi dosyasının hazırlanmasına esas
olacak bilgilerin işletme müdürlüklerince hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilmesini müteakip; üretim
ve bütçe programına uygun olarak dekapaj işinin yapılması için dekapaj ihale dokümanını hazırlamak ve
ihale onayının alınması, ihalenin yapılması ve ihaleyle ilgili diğer işlemlerin yapılması için SA Dairesi
Başkanlığına göndermek,
u) SA Dairesi Başkanlığınca dekapaj ihalesi ile ilgili işlemlerin tamamlanarak sözleşme ve
eklerinin imzalanmasını müteakip, dosyanın Başkanlığa ulaşmasından sonra, sözleşmenin yürütümünü
teminen ilgili işletme müdürlüklerine göndermek, dekapaj iş ve işlemlerinin “Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Dekapaj İşleri Yönergesi” çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamak, kontrol, ölçüm ve
hesaplamalarını yapmak, yürütülen dekapaj faaliyetlerinin projesine uygunluğunu kontrol ve takip etmek,
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açık ocağın imalât haritalarını yapmak, yıllık üretime uygun olarak dekapaj işlerinin yürütülmesini
sağlamak,
ü) Yüklenici eliyle yürütülen dekapaj, ihzarat projeleri yapım işi ve hizmet alımlarının ara hak
ediş, kesin hak ediş ödemeleri ile teminatın serbest bırakılması işlemlerini bu Yönergenin Ek-1’inde yer
alan “Satın Alma Sonrası İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak yerine getirmek,
v) Dekapaj, ihzarat projeleri yapım işi ve hizmet alımlarının kesin kabulü yapıldıktan sonra
yüklenicinin “iş bitirme belgesi” talebinin karşılanmasına yönelik iş ve işlemleri yerine getirmek,
y) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. İşletme müdürlüklerinde işgücü ve iş
verimliliğini, ürün kalitesini ve üretim miktarını artırmak amacıyla kadrolu işçilere verilen takdiri prim ve
hesabi primin “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İşletmelerinde Uygulanacak Prim Yönergesi”nde
belirlenmiş usul ve esaslara göre uygulanmasının takip ve kontrol edilmesinde ve prim sisteminin
değerlendirilmesinde İKY Dairesi Başkanlığının Endüstriyel İlişkiler Birimine destek vermek,
koordinasyon içinde çalışmak, yönergede yapılacak değişiklikleri Endüstriyel İlişkiler Birimi ile birlikte
çalışarak belirlemek,
z) Teşekkülün ihtiyacı olan imalât, ruhsat, topografik, hâlihazır ve benzeri haritaları yapmak veya
yaptırmak,
aa) Haritaların yapımı ve kullanılmasında; gelişen teknoloji ve bilgi sistemlerinden
yararlanılmasını, harita işlerinde standardizasyonun sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak, harita
işlerinde işletme müdürlükleri ve diğer birimlere yardımcı olmak,
bb) Merkez ve taşra teşkilâtı birimlerinin ihtiyacı olan her türlü harita ve harita bilgilerinin ilgili
kurum ve kuruluşlardan temin edilmesini, Başkanlıkla birlikte ilgili birimlerin harita ve harita bilgileri
ihtiyaçlarının karşılanmasını, iade işlemlerinin yapılmasını, harita mutemedi ile harita sorumlusunun
belirlenerek, gerekli olan kayıtların yapılmasını ve diğer işlemlerin ‘Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve
Kullanma Yönetmeliği’ esasları çerçevesinde yerine getirilmesini ve Eti YBS kapsamında gerekli
kayıtların oluşturulmasını, harita ve harita bilgilerinin her an izlenebilirliğini sağlamak,
cc) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (hh) bendinin (cc) bendi
faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.

olarak değişik hali.

Birimin

B) Maden Arama Biriminin görev ve yetkileri
YK: 8/1/2015 tarihli ve 603/2 sayılı kararıyla “Bor Maden Arama Birimi” ile “Bor Dışı Maden Arama Birimi”nin kaldırılarak;
“Maden Arama Birimi”nin kurulması ve kabul edilen görev tanımları.

a) Teşekkülün stratejik hedefleri doğrultusunda ulaşılmak istenen üretim boyutunu esas alarak
gelecek yönelimli maden arama sürecini planlamak,
b) Saha çalışmaları sonucunda ortaya konan bor, toryum, uranyum ve diğer madenlerin
rezervlerine yönelik rezerv değerlendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
c) Bor, toryum, uranyum ve diğer madenleri yurt içinde ve yurt dışında aramak, arama projeleri
yapmak veya yaptırmak,
ç) Teşekküle ait maden sahalarında bor tuzu, toryum, uranyum ve diğer yataklarındaki cevherin
jeolojik (petrografik ve mineralojik) ve jeofizik özelliklerini tespit için gerekli çalışmaları yapmak veya
yaptırmak, madenlerin arama çalışmalarını (jeolojik-jeofizik etüt, sondaj) plânlamak, uygulamak veya
uygulatmak, maden arama çalışmalarında iş ve hizmet verimini artıracak ve hızlandıracak tedbirleri
almak,
YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla değişik bent. d) Kuruluşun maden arama, sondaj ve ihzarat
projeleri ile ilgili sözleşme, teknik şartname hazırlamak, hazırlatmak, sözleşmenin imzalanmasını
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müteakip arama, sondaj, ihzarat projelerinin sözleşme ve şartnamesine uygun olarak yerine getirilmesini
takip ve koordine etmek, yönetmek,
İhalenin yapılıp, sözleşmenin imzalanmasını müteakip arama, sondaj, ihzarat projeleri
yürütümünü sözleşme ve şartnameye uygun olarak yerine getirilmesini takip ve koordine etmek,
yönetmek,
Hak ediş ödemeleri ile teminatın serbest bırakılması işlemlerini bu Yönergenin Ek-1’inde yer alan
“Satın Alma Sonrası İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak yerine getirmek,
Hak ediş kontrollerini, kesin teminat mektuplarının geçerlilik sürelerinin ve teminata ilişkin diğer
işlemlerin takip etmek, teminat iadesi işlemlerinin yapılmasını gerçekleştirmek,
İşin ilerleme durumuna göre yüklenici tarafından talep edilmesi hâlinde “iş durum, iş bitirme ve
benzeri belgeleri” hazırlamak,
e) Teşekkülün rezerv/kaynak sınıflama sisteminin tanım ve tanımlamalarının, uluslararası
rezerv/kaynak sınıflamalarında kullanılan terim ve tanımlamalarla uyumlu hâle getirilmek,
f) Teşekkülün ilgi alanına giren madenlere ilişkin olarak bilgi arşivi oluşturmak, paylaşmak,
maden sahalarıyla ilgili bilgilerin bilgisayar ortamında kaydedilmesi ve güncel tutulmasını sağlamak,
g) Maden arama ile ilgili yeni teknikleri takip etmek,
ğ) Talep doğrultusunda üçüncü şahısların maden sahalarında ücreti karşılığında jeolojik etüt,
jeolojik harita alımı ve mühendislik hizmetleri yapmak,
h) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
C) Maden Hakları Biriminin görev ve yetkileri
YK: 8/1/2015 tarihli ve 603/2 sayılı kararıyla (Ç) bendinin (C) bendi olarak değişikliği.

a) Eti Maden İşletmeleri uhdesine alınmasına karar verilen maden sahaları için müracaatları
yapmak,
b) Teşekküle ait maden sahalarının işlemlerini 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu,
diğer ilgili mevzuat ve “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü” çerçevesinde yerine
getirmek, gerektiğinde işletme müdürlükleri ile koordinasyonu sağlamak,
c) Teşekkülün faaliyet gösterdiği ruhsatlı maden sahaları için İşletmeler Koordinasyon Birimi
tarafından atanması istenen teknik nezaretçiler ile redevanslı sahaların ve yüklenici eliyle dekapaj
faaliyeti yürütülen sahaların teknik nezaretçi atamalarını yapmak, görevden ayrılanların istifalarını
bildirmek, teknik nezaretçi defterini imzalayacak ruhsat sahibi vekillerini belirleyerek gerekli
vekaletnameyi notere tasdik ettirmek, ruhsat sahibi vekillerinin faaliyetlerini izlemek,
ç) Bor tuzu, toryum, uranyum ve diğer madenlerin yurt içinde ve yurt dışında işletme hak ve
imtiyazlarını almak ve kiralamak,
d) Teşekkül tarafından işletilmeyen maden sahalarının üçüncü şahıslara devir edilmesi veya terk
edilmesine yönelik işlemleri yerine getirmek, üçüncü şahıslardan devir alınacak maden sahalarının
değerlendirmesi ile ilgili çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
e) Teşekkül tarafından çalıştırılması düşünülmeyen maden sahası ve sınırlı alanlarının
değerlendirilmesini sağlamak amacıyla redevans, kira, royalty ve benzeri yöntemlerle üçüncü şahıslara
verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak, ruhsatı Teşekküle ait olup, üçüncü şahıslarca kiralanan sahaların
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yıllık kira bedellerini hesaplamak ve işletmeciden ödemesini istemek, Mİ Daire Başkanlığına da
bildirmek,
f) YK:28/4/2016 tarihli ve 687/1 sayılı kararıyla değişik bent. Maden Kanunu ve uygulama yönetmeliği
gereğince, Devlet Hakkı ve Belediye Payını Hesaplama Komisyonunun çalışmaları sonucunda belirlenen
“Devlet Hakkı” ve “Belediye Payı” ile ilgili olarak Mİ Dairesi Başkanlığı ve işletme müdürlükleriyle
mutabakatı sağlamak, Devlet Hakkı, Belediye Payı ve faaliyete ilişkin diğer belgeleri İşletme
Müdürlükleri ile birlikte imzalayarak payların ödenmesi için Mİ Dairesi Başkanlığına, ayrıca MİGEM’e
göndermek,
g) Redevans döneminin bitiminde, redevans döneminin son gününden itibaren yedi gün içinde,
eğer dönem sonu ay sonuna tekabül ediyorsa ayın son gününe faturayı düzenleyerek firmaya göndermek,
ayrıca, redevansçı firmalar adına sistem üzerinden düzenlenen faturaların kayıtlara alınabilmesi için
fatura düzenleme tarihini takip eden iki gün içinde bir suretini Mİ Dairesi Başkanlığına göndermek,
ğ) Maden İşleri Genel Müdürlüğüne yatırılan teminatların akıbetinden ve Maden İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından irat kaydedilen veya geri iade edilen teminatlarla ilgili olarak Mİ Dairesi
Başkanlığına bilgi vermek.
h) Maden sahalarıyla ilgili haritaların ve harita bilgilerinin bilgisayar ortamına kaydedilmesi ve
güncel tutulmasını sağlamak üzere çalışma yapmak, yaptırmak, maden sahalarıyla ilgili olarak harita
yapımına ihtiyaç duyulması halinde İşletmeler Koordinasyon Biriminden talep etmek,
ı) Teşekkülün, hedef sektörlerine yönelik olarak; saha çalışmaları sonucunda ortaya konan
ekonomik maden rezervlerine yönelik rezerv değerlendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
i) Teşekkülün ilgi alanına giren madenlere ilişkin bilgi arşivi oluşturmak, maden sahalarıyla ilgili
bilgilerin veri tabanında ve bilgisayar ortamında kaydedilmesi ve güncel tutulmasını sağlamak,
j) Yatırım programında yer alan atık barajı, atık göleti gibi projelerde kullanılacak malzemenin
ocaklardan kullanım izinlerini almak,
k) YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla değişik alt bent.
Bağlı şirket ve yurt içi iştirakler tarafından gerçekleştirilen genel kurul toplantılarını; 13/1/2011 tarihli
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Teşekkülün Ana Statüsü ile
şirket ana sözleşmelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde Teşekkül adına takip etmek, genel kurul
gündemindeki konulara göre SG, Mİ ve TMH Dairesi Başkanlıkları ve diğer ilgili başkanlıklar ve Hukuk
Müşavirliği ile koordinasyon sağlayarak gerekli işlemleri yerine getirmek,
l) YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla değişik alt bent.
Bağlı şirket ve yurt içinde veya yurt dışında kurulacak iştirak oluşumları, özelleştirilmesi veya tasfiyesi,
yeni ve ilave yatırımlar, kapasite artışları, sermaye artırımı veya azaltılması, hisse devri, temettü dağıtımı
ve benzeri konularda oluşturulacak karar öncesinde SG Dairesi Başkanlığınca yapılacak çalışmalara
gerekli olan katkıyı sağlamak,
m) YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla değişik alt bent.
Bağlı şirket ve yurt içi iştiraklerin ana sözleşme değişikliği, iştirakin yapacağı yeni ve ilave yatırımlar,
kapasite artışları, sermaye artırımı veya azaltılması, hisse devri, temettü dağıtımı ve benzeri konulardaki
işlerin yürütümü için SG Dairesi Başkanlığı tarafından alınan karların uygulanmasını Teşekkül adına
takip etmek, gerektiğinde konu alanlarına göre SG, Mİ, TMH Başkanlıkları, diğer ilgili daire başkanlıkları
ve Hukuk Müşavirliği ile iş birliği yapmak,
n) YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla değişik alt bent.
Bağlı şirket ve yurt içi iştiraklerin ticari ürün üretimine başlamasından itibaren üretim faaliyetlerini
verimlilik ve kârlılık unsurlarını da gözeterek periyodik olarak takip etmek, Teşekkül ile iştirakler
arasında koordinasyonu sağlamak,
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o) YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla değişik alt bent.
Bağlı şirket ve yurt içi iştiraklerin yıllık bütçe ve iş programları ile yıl sonu bilânço ve gelir tablolarını SG
ve Mİ Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak takip etmek,
ö) YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla değişik alt bent.
Teşekkülün bağlı şirket ve yurt içi iştiraklerdeki denetim temsilcisinin, şirketin genel durumunu yansıtan
denetim raporlarını yönetim kurulunun bilgisine sunmak,
p) YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla değişik alt bent.
Bağlı şirket ve yurt içi iştiraklerle ilgili olarak bağımsız denetim firmaları tarafından hazırlanan denetim
raporları ile çeşitli malî rapor ve tabloların malî açıdan tetkikini sağlamak amacıyla Mİ Dairesi
Başkanlığına göndermek, verilen cevapla birlikte, yapılacak değerlendirmeye göre gerekli işlemleri
yerine getirmek,
r) YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla değişik alt bent.
Bağlı şirket ve yurt içi iştiraklerle ilgili her türlü hukuki konuları Hukuk Müşavirliği ve diğer ilgili
birimlerle koordinasyon sağlayarak çözümlemek,
s) YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla değişik alt bent.
YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 12/3/2014 tarihli ve 6148 sayılı oluru
ile değişik görev tanımı. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent. Bağlı şirket ve yurt içi iştirakleri faaliyet
raporunu hazırlamak ve PS Dairesi Başkanlığınca hazırlanan yurt dışı iştiraklerin faaliyet raporu ile
birlikte yönetim kuruluna sunmak,
ş) Mİ Dairesi Başkanlığının Finansman Birimince yerine getirilecek olan; yurt dışı iştiraklerin
sermaye artırımı veya azaltılması, hisse devri ve tasfiyesi çalışmalarında gerekli desteği sağlamak ve
işbirliği içinde bulunmak,
t) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
Ç) Ekipman ve Malzeme Yönetim Biriminin görev ve yetkileri
YK: 8/1/2015 tarihli ve 603/2 sayılı kararıyla (D) bendinin (Ç) bendi olarak değişikliği.

a) YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. İşletme ve lojistik faaliyet alanında yer alan ana
üretim ve yardımcı tesislere ait makine ve ekipmanların yapılan onarım/periyodik bakımlarının onarım
öncesi ve sonrası performans bilgilerinin kayıt altına alınmasını ve takip edilmesini sağlamak, ana üretim
makine ve ekipmanların kayıt sistemlerini tutmak,
b) İlgili birimlerle işbirliği kurarak atıl tesislerdeki makine ve ekipmanların değerlendirilip,
ekonomiye kazandırılmasını sağlamak,
c) İhtiyaç olması hâlinde taşıt, iş makinesi, diğer makine ve ekipmanların işletmeler arasında
transfer edilmesi ile ilgili koordinasyonu ve gerekli olan işlemlerini yapmak,
ç) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilâtında bulunan eski, deklase,
ihtiyaç dışı ve hurda; malzeme, yedek parça, bilgisayar ve ek donanımların, ekonomik ömrünü
doldurmuş; ihtiyaç dışı veya hurda; taşıt ve iş makinelerinin, atıl tesislere ait makine ve ekipmanın tespiti,
sınıflanması, transferi ve satışı ile ambalaj atıkları, ağaç, hurda tahta ve ahşabın satışı işlemlerini "Eti
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski, Deklase, İhtiyaç Dışı ve Hurda Malzemeler Tespit ve
Değerlendirme Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde yerine getirerek, malzemenin ait olduğu birim
tarafından teslim ve tesellümünün yapılmasını sağlamak,
d) YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. Merkez ve taşra teşkilâtında sabit kıymet,
demirbaş ve kayda tâbi kıymetlerden eski, deklase, ihtiyaç dışı ve hurda olarak sınıflanan malzemenin
değerlendirilmesi öncesinde Mİ Dairesi Başkanlığından görüş alarak, malzeme ve ekipmanın muhasebe
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kayıtlarından çıkartılarak ilgili hesaba kaydının alınması; söz konusu malzemenin satışı için gerekli olan
işlemleri yapmak,
e) Merkez ve taşra teşkilâtında tespit ve takdir komisyonlarınca hurda, eski, deklase ve ihtiyaç
dışı olarak sınıflandırılan malzemeye ait listeler ile bu malzemenin değerlendirilmesine yönelik işlemlerin
Eti YBS kapsamında kayıt altına alınmasını ve malzeme yönetimini sağlamak,
f) Teşekkülün teknolojik kapasitesini karşılamadığı, ihtiyaç dışı kaldığı veya deklase durumda
olduğu tespit edilen bilgisayar ve ek donanımları ile büro malzemeleri için talepte bulunan okul, sağlık
tesisi gibi kamu hizmeti veren resmî kurum ve kuruluşlara bu malzemenin kaydî ve/veya takdir değeri
üzerinden bağış ve yardım şeklinde devir edilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirerek, malzemenin ait
olduğu birim tarafından teslim ve tesellümünün yapılmasını sağlamak,
g) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca gönderilen ihtiyaç dışı, eski ve deklase malzemeye ait
listeleri inceleyerek, bu malzemelere ihtiyaç duyulup duyulmadığını gerekli hallerde ilgili başkanlıkların,
işletme müdürlüklerinin görüşünü alarak cevaplamak,
ğ) YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. Merkez ve taşra teşkilâtında servis dışı bırakılan
ve hurdaya ayrılan iş makineleri ve plakalı araçların "Servis Dışı Tutma Formlarını" Genel Müdürlük
oluruna sunmak, yönetim kurulu kararı almak, hazırlanan onaylı belgeleri Teşekkülün ilgili kuruluşu
bulunduğu Bakanlığın oluruna sunmak, bağlı il trafik kayıtlarından ve vergi dairesinden (taşra teşkilatına
ait olanları o birimler aracılığı ile) ilişiklerini kesmek, sabit kıymet kayıtlarından ihracını sağlamak,
h) İşletme müdürlüklerinin makine parkı listelerinin kayıtlarının tutulmasını ve güncelliğini
sağlamak,
ı) Taşıt ve iş makinelerinin kısa süreli ve yıllık olarak kiraya verilmesi ile ilgili işlemlerinin, Eti
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşıt, Nakil, Yol ve İş Makineleri Kira Yönetmeliği hükümlerine
göre yerine getirilmesini sağlamak,
i) Taşıt, nakil, yol ve iş makineleri kira ücret tarifesini her yıl Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından açıklanan ÜFE endeksinde belirtilen enflâsyon oranını dikkate alarak belirlemek ve yönetim
kurulunun kararını müteakip, Teşekkülün internet sayfasında ilânını sağlamak,
j) Merkez teşkilâtı ile taşra teşkilâtı ambarlarına ilk defa giren ve kod sisteminde adlandırılmamış
yeni malzemelere ilişkin olarak talep sahibi birimce üretilecek ambar giriş kod numaralarının kontrolünü
ve aktif hâle getirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
k) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
D) Kamulaştırma Biriminin görev ve yetkileri
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla kurulan birim ve alt görevleri. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel
Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik birim başlık numarası.

a) Teşekkülce ihtiyaç duyulan taşınmazların; kamulaştırılması, kullanım hakkı ile irtifak veya
intifa hakkı alınması için işletme müdürlüklerince gerekçe raporu ve kamulaştırma komisyonu raporuyla
birlikte Genel Müdürlüğe gönderilen taşınmaz talebini incelemek, gerekli olan kamu yararı kararının
alınmasına yönelik işlemleri yapmak, ölçüm dosyalarını ve beyannameleri hazırlamak, kamulaştırma için
Genel Müdürlükte oluşturulacak fiyat takdir komisyonu ve uzlaştırma komisyonunun sekreteryasını
yapmak; kamulaştırma, ecrimisil, tahsis, kullanma hakkı, irtifak veya intifa hakkı işlemlerini takip etmek,
sonuçlandırmak, uzlaşarak veya mahkeme kanalı ile kamulaştırma için gerekli işlemleri yapmak,
dosyaları ilgili tapu müdürlüğüne tescil için sunmak, kamulaştırma bedellerinin mülk sahiplerine
ödenmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak,
b) Teşekkülün kamulaştırma ile ilgili belgelerini arşivlemek, muhafaza etmek,
c) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Yardımcı Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Çalışma Usûl ve Esasları
İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı (İKY)
MADDE 9- (1) Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usûl ve esasları;
organizasyon şemasında belirlenmiş birimler ile İdari Hizmetler Servisinin görevlerini ve bu Yönergenin
28 inci maddesinde belirlenmiş olan birim âmirlerinin ortak görev alanlarında belirtilen görevlerinin
birimlerindeki yönetim alanlarını kapsar.
(2) Başkanlık organizasyon yapısında yer alan birimlerin görevleri birim sorumlusunun sevk ve
idaresinde;
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik paragraf.

Eğitim Biriminin görev ve yetkileri; “Eğitim”

sorumlularınca,
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik paragraf; Genel Müdürlüğün 23/11/2015 tarihli ve 33422 sayılı oluru ile
pozisyon adlarında yapılan değişikliğin, Yönetim Kurulunun 11/1/2013 tarihli ve 509/13 sayılı kararıyla SG Dairesi Başkanlığına verilen yetkiye
istinaden “İK Planlama ve Süreç Değerlendirme” sorumlusu pozisyonunun İnsan Kaynakları Geliştirme Sorumlusu olarak Yönergeye işlenmesi
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve E.10849 sayılı
oluru ile değişik paragraf. İnsan Kaynakları Yönetim Biriminin görev ve yetkileri; “İnsan Kaynakları

Geliştirme”, “Memur-Sözleşmeli Atama Kadro İşlemleri”, “Arşiv”, “Veri Değerleme ve İstatistik”, “Sicil
İşlemleri” ve “Emeklilik İşlemleri” ve “Memur-Sözleşmeli Tahakkuk” sorumlularınca,
YK: 13.09.2018 tarihli ve 733/21 sayılı kararıyla değişik paragraf. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen paragraf;
Genel Müdürlüğün 23/11/2015 tarihli ve 33422 sayılı oluru ile pozisyon adlarında yapılan değişikliğin, Yönetim Kurulunun 11/1/2013 tarihli ve
509/13 sayılı kararıyla SG Dairesi Başkanlığına verilen yetkiye istinaden “Endüstriyel İlişkiler ve Verimlilik Değerlendirme”, “İşçi Personel
Veri Giriş ve Raporlama” sorumlusu pozisyonlarının mevcut durumdaki “İşçi tahakkuk” ile “Endüstriyel ilişkiler” sorumluları olarak
Yönergeye işlenmesi. Endüstriyel İlişkiler Biriminin görev ve yetkileri; “İşçi Tahakkuk”, “Endüstriyel ilişkiler”

sorumlularınca,
Hizmet Alımı İşçisi Kayıt ve İzleme Biriminin
görev ve yetkileri; “Hizmet Alımı İşçisi Kayıt ve İzleme” sorumlularınca,
YK: 13.09.2018 tarihli ve 733/21 sayılı kararıyla eklenen paragraf.

yerine getirilir.
Genel Müdürlüğün 21/3/2016 tarihli ve 6306 sayılı oluru ve 26/10/2016 tarihli ve 23512 sayılı oluru ile yeni pozisyonların
belirlenmesi ve pozisyon adlarında yapılan değişikliğin, Yönetim Kurulunun 11/1/2013 tarihli ve 509/13 sayılı kararıyla SG Dairesi Başkanlığına
verilen yetkiye istinaden “koordinatör” sorumlusunun Yönergeye işlenmesi Daire Başkanlığının “İnsan Kaynakları Yönetim”

ve “Endüstriyel İlişkiler” birimlerinde yürütülen iş ve işlemler görev alanlarına göre “koordinatör”
pozisyonunda istihdam edilen personel tarafından takip ve koordine edilir.
Destek hizmetler sorumluları daire başkanına doğrudan bağlı olarak, kendilerine tevdi edilen
görevleri yerine getirir.
Bu kapsamda, İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı organizasyon yapısındaki birimlerin
görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
A) Eğitim Biriminin görev ve yetkileri
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen paragraf.

a) Teşekkül eğitim politikasını tespit etmek, Teşekkülün stratejik hedef ve amaçları ile dış
çevresinde gerçekleşen değişimleri dikkate alarak eğitim politikasını güncellemek,
b) Teşekkülün yıllık eğitim bütçesini tespit etmek,
c) Teşekkülün hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek,
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ç) Teşekkülün hizmet içi eğitim politikası ve ilkeleri doğrultusunda her yıl, hizmet içi eğitim plân
ve programını hazırlamak ve Eğitim Kuruluna sunmak, Eğitim Kurulunun önerilerini hizmet içi eğitim
plân ve programında değerlendirmek ve Genel Müdüre onay için sunmak, onaylanan Yıllık Hizmet İçi
Eğitim Plân ve Programını çoğaltarak; ilgili kuruluşlara, teşekkülün merkez ve taşra teşkilâtına
göndermek, internet ve Etinet sayfasında yayımlanmasını sağlamak,
d) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. Eğitim Kurulunun sekreterya hizmetlerini yerine
getirmek,
e) İnsan Kaynakları Yönetim Birimi ile iş birliği sağlayarak pozisyon bazlı yetkinlik geliştirme
eğitim listesini oluşturmak ve güncellemek,
f) İşletme müdürlüklerinde eğitim işlerinden sorumlu personel ile koordinasyon sağlamak,
işletmede yıl içerisinde düzenlenecek eğitimlerin plânını almak, merkez teşkilatında ilgili görülen
birimlere göndermek, birimlerce önerilen ilâve eğitim konularını değerlendirmek, işletme eğitim
konularının, Teşekkül Hizmet İçi Eğitim Plan ve Programında yer almasını sağlamak ve uygulamalarını
takip etmek,
g) Yıllık Hizmet İçi Eğitim Plân ve Programında yer alan eğitimler ile yer almayan plân dışı
eğitimleri gerçekleştirmek ve Kamu İhale Kanununun ilgili hükümlerini esas alarak uygulamayı ve
ödemenin yapılmasını sağlamak,
ğ) Verilecek eğitimin konusuna göre ilgili birimlerle işbirliği yaparak eğitim programlarına
katılmak üzere teklif edilen personeli, pozisyon bazlı yetkinlik geliştirme eğitim listesini de dikkate alarak
eğitim programlarına katılmalarını sağlamak ve katılımcıların devam durumlarını takip etmek,
h) Eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan eğitim salonu, yardımcı eğitim aracı ve malzemelerini
tespit ve temin etmek,
ı) Düzenlenen hizmet içi eğitimin, katılımcılar ve eğitici tarafından değerlendirilmesini sağlamak,
eğitimin başarısını ölçmek,
i) Teşekkül birimleri ile işbirliği yapılarak eğitimlerin, Teşekküle katkısının ölçülmesini
sağlamak,
j) Teşekkülün iç eğiticilerini belirlemek, eğitimlerde “eğitici” olarak görev almalarını sağlamak,
eğiticilerin ödeme ile ilgili işlemlerini yapmak,
k) Merkez ve taşra teşkilâtınca düzenlenen eğitimlere katılan personelin eğitim bilgilerinin Eti
YBS kapsamında girişini yapmak,
l) Eğitim katılım belgelerinin bir kopyasını elektronik ortamda katılımcıların özlük dosyasında
muhafaza etmek,
m) Altı aylık ve yıllık eğitim faaliyet raporunu hazırlamak ve Devlet Personel Başkanlığına
göndermek,
n) Teşekküle faydalı olacak kurum dışı eğitim programlarına personelin katılımını sağlamak
amacıyla gerekli işlemleri yapmak,
o) Gerektiğinde paydaş kurumlara, müşterilere ve üçüncü şahıslara bilgilendirici eğitim sunumları
yapmak,
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ö) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince Teşekkülün merkez
teşkilâtında meslek eğitimi yapacak öğrenciler için kontenjan tespiti yapmak, birimlerce düzenlenen
puantaj cetvellerini kontrol edip, aylık ödemelerine ilişkin işlemleri yapmak,
p) Genel Müdürlük ve taşra teşkilâtında işe başlayan, nakil veya atama ile Teşekküle gelen teknik
ve idarî personelin oryantasyon programını hazırlamak, işe hazırlama eğitimini vermek veya verilmesini
sağlamak, personelin kuruma ve işe adaptasyonunu takip etmek ve bu konuda yönetime bilgi sunmak,
r) Yüksek öğrenim öğrencilerinin zorunlu staj başvurularını almak ve staj dönemlerini yönetmek,
koordine etmek ve uygulamasını takip etmek,
s) YK: 12/11/2015
Kitabını güncellemek,

tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (aa) bendinin (s) bendi olarak değişik hali.

Oryantasyon El

ş) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (rr) bendinin (ş) bendi olarak değişik hali. Başkanlığın entegre
yönetim sistemi çalışmalarını yapmak,
t) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (şş) bendinin (t) bendi olarak değişik hali. Birim faaliyetleri ile
ilgili olarak personelin özlük dosyasında muhafaza edilmesi gereken belgeleri elektronik ortamda
arşivlemek,
u) YK: 13/5/2019 tarihli ve 764/12 sayılı kararıyla eklenen bent. Kuruluştaki sertifikalı eğitim programlarını ilgili
birimler ile koordineli şekilde takip etmek, Güvenlik Bilgi Formu (SDS) hazırlama sertifikası, çevre,
enerji, iş güvenliği uzmanlığı, enerji yöneticisi sertifikası gibi sertifikalı personelin sertifika geçerlilik
sürelerini ilgili birimler ile koordineli şekilde takip etmek, sertifikaların temin edilmesi ve yenilenmesi ile
ilgili talepleri birimlerden toplamak,
ü)

YK: 13/5/2019 tarihli ve 764/12 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı

kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik.

Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini

belirlemek ve takip etmek.
B) İnsan Kaynakları Yönetim Biriminin görev ve yetkileri
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla birim adı değişikliği.

a) Merkez ve taşra teşkilâtında ilk defa göreve başlayan memur ve sözleşmeli personelden,
memuriyetiyle ilgili iş ve işlemlerinin yapılmasına temel teşkil eden belgeleri almak,
b) Memur ve sözleşmeli personelin atama işlemleri ile kadro ve pozisyon iptal ve ihdas
işlemlerini yerine getirmek,
c) Her yıl yayımlanan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının genel yatırım ve
finansman programı kararnamesi ve uygulama tebliği hükümleri çerçevesinde; açıktan ve naklen atamalar
ile ilâve olarak yapılacak atamalar için gerekli olan izin ve kararın alınması ile “Kamu Görevlerine İlk
Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde işe
alınacak memur ve sözleşmeli personel ile ilgili işlemleri yapmak,
ç) Daha önce kamuda görev yapan veya hâlen kamuda çalışanlardan Teşekküle memur ve
sözleşmeli olarak atama yapılması uygun görülenler ile ilgili işlemleri yapmak,
d) Sosyal Hizmetler Kanunu çerçevesinde Teşekkülde çalıştırılması zorunlu, bakılan ve korunan
çocukların kontenjanını tespit etmek, belirlenmiş kontenjanda hangi nitelikte ve hangi unvanlarda
sözleşmeli personel çalıştırılması gerektiğini belirlemek ve bunların açıktan işe alınmalarına ilişkin
işlemlerini yapmak,

60

Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi

e) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (ı) bendinin (e) bendi olarak değişik hali. Sözleşmeli personelin;
yer ve görev değişikliği hallerinde hizmet sözleşmelerini hazırlamak ve bununla ilgili işlemleri
tamamlamak,
f) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5
nakil ve istifa işlemlerini yapmak,

sayılı kararıyla değişik bent ve bent numarası.

Memur ve sözleşmeli personelin

g) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (ı) bendinin (e) bendi olarak değişik hali. Memur ve sözleşmeli
personele imza yetkisi verilmesi ve kaldırılması işlemlerini yapmak,
ğ) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (ı) bendinin (e) bendi olarak değişik hali. Açıktan atama, istifa,
emeklilik, ücretsiz izin gibi nedenlerle hareket gören personelin SGK’nun internet sayfasına süresi içinde
işe giriş ve ayrılış bildirgelerini hazırlamak,
h) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Memur ve sözleşmeli personele ait bilgileri, ilgili
kamu kurumlarının Yönetim Bilgi Sistemlerine aktarmak ve güncellemek,
ı) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (m) bendinin (ı) bendi olarak değişik hali. Atama işlemleri ile
birlikte memur ve sözleşmeli personelin masraf yeri değişikliğini sisteme işlemek,
i) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Başka kurumlara naklen atanacak memur ve
sözleşmeli personelin sicil özetini ve istenen diğer belgeleri ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek,
j) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent ve bent numarası. Genel Yatırım ve Finansman
Kararnamesinde belirtilen oran nispetinde, Teşekkülün merkez ve taşra teşkilâtında çalışan sözleşmeli
personele yıllık olarak yaptırılacak fazla mesai konusunda Yönetim Kurulundan karar alınması ve yıl
içinde kullanılan fazla mesai bilgilerini her üç ayda bir hazine kontrolörüne vermekle ilgili işlemleri
Endüstriyel İlişkiler Birimi ile koordineli olarak yapmak,
k) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (o) bendinin (k) bendi olarak değişik hali. Açıktan ataması
yapılacak sözleşmeli personelin aylık ve emeklilik keseneğine esas aylığının tespit edilmesi, kıdem
föyünün tanzim edilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
l) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (ö) bendinin (l) bendi olarak değişik hali. Memur ve sözleşmeli
personelin aylık, derece ve kademelerindeki değişiklik işlemlerini yerine getirmek,
m) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (p) bendinin (m) bendi olarak değişik hali. Memur ve sözleşmeli
personelden, emekliye ayrılacaklar ile malulen emekli edileceklerin emeklilik işlemlerini tamamlayarak
tahsis belgeleri ile birlikte SGK’na intikal ettirmek, bağlanacak aylığı takip etmek, SGK’ca fatura edilen
emeklilik ikramiyesinin ödenmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
n) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (r) bendinin (n) bendi olarak değişik hali. Memur ve sözleşmeli
personelden, hizmet süresi yeterli olmayıp emekli durumuna düşenler ile çeşitli nedenlerle görevlerinden
ayrılanlara SGK’ca aylık bağlama, toptan ödeme ve kesenek iadelerinin gerçekleşmesi için gerekli bilgi
ve belgeleri SGK’ya göndermek,
o) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (s) bendinin (o) bendi olarak değişik hali. Memur ve sözleşmeli
personelden, emekli olduktan sonra vefat edenlerin, SGK’ca ödenen ölüm yardımına ilişkin Teşekküle
intikal ettirilen fatura karşılığının SGK’na ödenmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
ö) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (ş) bendinin (ö) bendi olarak değişik hali. Memur ve sözleşmeli
personelin hizmet borçlanma taleplerini SGK’na intikal ettirmek ve bu konudaki işlemleri takip etmek,
p) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (t) bendinin (p) bendi olarak değişik hali. Memur ve sözleşmeli
personele ait sigortalı veya Bağ-Kur’a tâbi olarak geçen hizmetlerinin, yürürlükteki mevzuat hükümleri
çerçevesinde devam etmekte olan hizmetleri ile birleştirilmesi için SSK veya Bağ-Kur hizmetlerinin SGK
61

Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi

nezdinde tespit edilmesi, bunların ve bir üst öğrenimi bitirenlerin intibak işlemleri ile terfi işlemlerini
yapmak,
r) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (u) bendinin (r) bendi olarak değişik hali. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6
sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve E.10849 sayılı oluru ile değişik bent. Memur

ve sözleşmeli personele ait şahıs emeklilik kesenekleri icmal bordrosunun hazırlanmasını müteakip,
SGK’nın olabilecek itirazlarını cevaplandırmak,
s) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (ü) bendinin (s) bendi olarak değişik hali. Memur ve sözleşmeli
personelden, hizmet süresi yeterli olmayıp emekli durumuna düşenler ile çeşitli nedenlerle görevlerinden
ayrılanların emekli keseneklerine ait toptan ödeme veya kesenek iadelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli
işlemleri yapmak,
ş) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (v) bendinin (ş) bendi olarak değişik hali. Emeklilik süresini
dolduran memur ve sözleşmeli personelden, görevde iken ölenlerin geride kalan eş ve çocukları ile
muhtaç ana, babalarının başvurusu üzerine, bunlara SGK’ca aylık bağlanması için gerekli işlemleri yerine
getirmek,
t) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (y) bendinin (t) bendi olarak değişik hali. Kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışmakta iken görevinden herhangi bir nedenle ayrılan ve daha sonra Teşekkülde bir
göreve ataması yapılan memur ve sözleşmeli personelin, SGK’dan aylık alıp almadıklarını tespit etmek,
gerektiğinde durumu SGK’na bildirmek,
u) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (z) bendinin (u) bendi olarak değişik hali. Teşekkülden emekliye
ayrılan memur ve sözleşmeli personelin; almakta oldukları aylıklarının, mevzuata göre incelenmesi ve
aylıklarında olabilecek artışın sağlanması ile ilgili olarak Teşekküle başvuruda bulunmaları veya SGK’ca
bu personelle ilgili bilgi istenmesi hâlinde konuyu incelemek veya gerekli olan bilgi ve belgeyi SGK’na
intikal ettirmek.
ü) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (aa) bendinin (ü) bendi olarak değişik hali. Memur ve sözleşmeli
personelin sicil kütüklerini oluşturmak, yeni işe giren personele sistem numarası vermek,
v) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (bb) bendinin (v) bendi olarak değişik hali. Memur ve sözleşmeli
personelin özlük haklarına ilişkin işlemler ile bu işlemlerin değişikliklerine ait bilgileri tarih sırasına göre
Eti YBS içindeki personel programının ilgili bölümlerine kaydetmek, kontrolünü yapmak ve güncelliğini
sağlamak,
y) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (cc) bendinin (y) bendi olarak değişik hali. Memur ve sözleşmeli
personelin özlük ve memuriyet hareketlerini kaydetmek, güncelliğini sağlamak, sicil kayıtlarına göre sicil
özetini hazırlamak,
z) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (çç) bendinin (z) bendi olarak değişik
kurumdan ayrılan memur ve sözleşmeli için gerektiğinde hizmet belgesi düzenlemek,

hali.

Çalışan veya

aa) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (ee) bendinin (aa) bendi olarak değişik hali. Memur ve
sözleşmeli personelden alınan belgeleri incelemek, eksik beyanların tamamlanmasını sağlamak ve beyan
edilen bilgilerden, Eti YBS içindeki personel programına işlenmesi gerekenlerin kayıtlarını yapmak, ilgili
birimlere gerekli olan bilgi ve belgeleri vermek, işlemleri tamamlanmış belgeleri elektronik ortamda
arşivlemek aslını özlük dosyasında muhafaza etmek,
bb) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (ff) bendinin (bb) bendi olarak değişik hali. Teşekkül memur ve
sözleşmeli personelinin her türlü izinlerine ait işlemleri takip etmek, Yönetim Bilgi Sistemi (Eti YBS)
içindeki personel programına kaydetmek ve kontrolünü yapmak,
cc) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (gg) bendinin (cc) bendi olarak değişik hali. Merkez teşkilatı
personelinin mesaiye devam durumlarını kontrol etmek,
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çç) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (ğğ) bendinin (çç) bendi olarak değişik hali. Teşekkülden diğer
kurum ve kuruluşlara atanan ve diğer kurum ve kuruluşlardan Teşekküle atanan memur ve sözleşmeli
personelin özlük ve sicil dosyalarının devir teslim işlemlerini yapmak,
dd) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (hh) bendinin (dd) bendi olarak değişik hali. Memur veya
sözleşmeli personelin sendika ile ilgili bilgilerini personel programına işlemek, sendika üyeliğinden
çekilen personelin Teşekküle verdiği “Kamu Görevlilerinin Üyelikten Çekilme Bildirimi Formu”nu onbeş
gün içinde ilgili sendikaya göndermek,
ee) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (ıı) bendinin (ee) bendi olarak değişik hali. Her yıl mayıs ayının
onbeşi itibarıyla, Teşekkülde bulunan toplam kamu görevlisi sayısı ile bunların sendikalara göre
dağılımını gösteren tutanağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndermek, ayrıca, Teşekkülde en
çok üyeye sahip olması nedeniyle Kurum İdari Kuruluna katılmaya ve temsilci seçmeye hak kazanan
sendikayı diğer sendikalara bildirmek,
ff) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (ii) bendinin (ff) bendi olarak değişik hali. Her yıl, nisan ve ekim
aylarında toplanan “Kurum İdari Kurulu”nda Teşekkülü temsil edecek işveren temsilcilerinin belirlenmesi
için Genel Müdürlük oluru hazırlamak, belirlenen işveren temsilcilerine tebligat yapmak, kamu işveren
vekili tarafından tespit edilecek yer, gün ve saati işveren temsilcileri ile yetkili sendikaya bildirmek,
sendikadan Kurum İdari Kuruluna katılacak temsilcilerin bildirilmesini istemek, Kurum İdari Kurulu
işveren ve sendika temsilcileri ile alınan Kurul kararlarını tüm teşkilâta duyurmak,
gg) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (jj) bendinin (gg) bendi olarak değişik hali. Sendika üyesi kamu
görevlisinin, sendikanın kurulu bulunduğu hizmet kolunda kalmak şartıyla başka bir göreve atanması,
kurum içinde nakledilmesi veya başka bir kurumdaki göreve atanması, farklı bir hizmet koluna giren
kuruma atanması, emeklilik veya ölüm hâlinde, atamanın yapıldığı ve ayrıldığı iş yerince “Kamu
Görevlileri Sendikaları Üyelikten Çekilme Dışındaki Diğer Nedenlerle Ayrılmalar ve İşyeri Değişikliği
Bildirim Formu”nu düzenlemek, değişikliği takip eden onbeş gün içinde ilgili sendikaya ve atandığı veya
nakledildiği kuruma göndermek,
ğğ) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (kk) bendinin (ğğ) bendi olarak değişik hali. Üst düzey
yöneticilere ait bilgi formlarını Teşekkülün ilgili kuruluşu bulunduğu Bakanlığa göndermek,
hh) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (ll) bendinin (hh) bendi olarak değişik hali. Memur ve
sözleşmeli personelin pasaport ve silâh taşıma ruhsatı almalarına ilişkin talepleri ve bunlarla ilgili
işlemleri yerine getirmek,
ıı) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (mm) bendinin (ıı) bendi olarak değişik hali. İlk defa göreve
başlayan personel ile görev yeri veya unvanı değişen personele manyetik kimlik kartı vermek,
Teşekkülden ayrılan veya ilişiği kesilen personelden manyetik kimlik kartının geri alınmasını sağlamak,
merkez ve taşra teşkilâtında emekli olan personele emekli kimlik kartı vermek, ziyaretçi ve stajyer
kimliklerini hazırlamak,
ii) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (nn) bendinin (ii) bendi olarak değişik hali. Memur veya
sözleşmeli personelin; sonu sıfır veya beş ile biten genel beyan yıllarında verdiği mal bildirimi ile bir
önceki dönemde verdiği mal bildiriminin karşılaştırmasını yapmak üzere ve her yıl lojman talebinde
bulunan personelin “Konut Tahsis Talep Beyannamesi”nde beyan ettiği bilgiler ile en son vermiş olduğu
mal bildirimindeki beyanını karşılaştırmak üzere komisyon oluşturulması için gerekli işlemleri yerine
getirmek,
jj) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (oo) bendinin (jj) bendi olarak değişik hali. Teşekkülde çalışmış
veya hâlen çalışmakta olan memur ve sözleşmeli personel ile ilgili taleplere cevap vermek,
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kk) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (öö) bendinin (kk) bendi olarak değişik hali. Teşekkülün üst
düzey yöneticilerinin özgeçmiş bilgileri ile personelin memur sendikalarına göre üye sayılarını gösterir
listeyi hazırlamak, Teşekkülün web sayfasında yayımlanmasını ve güncelliğini sağlamak,
ll) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (pp) bendinin (ll) bendi olarak değişik hali. Memur ve sözleşmeli
personelin özlük ve sicil dosyalarını açmak, arşivde belgeleri gizlilik ilkelerine uygun olarak muhafaza
etmek, güvenliğini sağlamak,
mm) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (rr) bendinin (mm) bendi olarak değişik hali. Arşiv ortamını,
belgelerin sağlıklı korunmasını ve muhafaza edilmesini sağlayacak standartta tutmak, gerekli önlemleri
almak,
nn) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (ss) bendinin (nn) bendi olarak değişik hali. Arşivden istenen
bilgi ve belgeleri imza karşılığında yetkililere teslim etmek, belirlenen zamanda teslim almak,
oo) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (şş) bendinin (oo) bendi olarak değişik hali. YK:21/7/2016 tarihli ve
705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve E.10849 sayılı oluru ile değişik bent.
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde her yıl memur
personelin yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvellerinin hazırlanması ve ilgili Bakanlıktan onay
alınarak DPB’dan vize edilen cetvelleri Sayıştay Başkanlığına göndermek,
öö) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (tt) bendinin (öö) bendi olarak değişik hali. YK:21/7/2016 tarihli ve
705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve E.10849 sayılı oluru ile değişik bent.
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın eki sözleşmeli personelin Özel
Hizmet Tazminatı (E) Teknik Hizmetler bölümünün 5 inci maddesi hükümleri çerçevesinde yönetim
kurulunca kararlaştırılan büyük projelerde görev yapan mühendis ve mimar kariyerine haiz memur
personele ek ödeme yapılması için makam onayı almak,
pp) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (üü) bendinin (pp) bendi olarak değişik
sözleşmeli personelin, veri tabanında bulunan özlük bilgilerine ait raporları hazırlamak,

hali.

Memur ve

rr) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (vv) bendinin (rr) bendi olarak değişik hali. Teşekküle karşı
açılan davalardan, birim faaliyetleri ile ilgili olanların bilgi, belge ve birim görüşlerini; mahkemeye
intikal ettirilmek üzere Hukuk Müşavirliğine göndermek, davaların sonuçlanmasını müteakip gerekli
işlemlerini yapmak,
ss) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (zz) bendinin (ss) bendi olarak değişik hali. İKY Başkanlığı
birimlerinin geçmiş yıllara ait evrağının ayıklanması, imhası ve muhafazası ile ilgili işlemleri Devlet
Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre her yıl koordine etmek,

şş) YK: 19/12/2019 tarihli ve 792/9 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 26/4/2019 tarihli ve 762/1 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 23/9/2016 tarihli ve 20802 sayılı oluru
ile değişik bent. Yönetim Kurulunun 14/8/2014 tarihli ve 582/16 sayılı kararı ile değişik bent. YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla
değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (aaa) bendinin (şş) bendi olarak değişik hali. YK:28/4/2016 tarihli ve 687/1
sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel
Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent. İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığınca
gönderilen, “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeline Verilecek Kişisel Koruyucu Donanım
ve Demirbaş Giyim Eşyası Yönergesi” hükümlerine uygun olarak merkez teşkilatı personeline görevi
gereği verilecek giyim eşyası ve kişisel koruyucu donanım malzemeleri teslim tutanaklarını, personelin
özlük dosyasında saklamak ve verilen malzemelerin kullanım sürelerini takip etmek,
tt) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Teşekkül insan kaynağı politikasını belirlemek ve
uygulamalarını takip etmek,
uu) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Teşekkülün memur ve sözleşmeli insan kaynağı
ihtiyacını plânlamak, iş gereklerini dikkate alarak, açıktan alım talebinde bulunulacak sözleşmeli
personelin eğitim ve bölüm şartlarını belirlemek, sahadaki uygulamaları takip etmek, insan gücü
ihtiyacının plânlanması için ölçme ve hesaplama yöntem ve standartlarını belirlemek ve güncellemek,
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üü) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Stratejik plân, yıllık yatırım plânı ve iş plânını
gerçekleştirmek için Teşekkülün memur ve sözleşmeli insan kaynağı ihtiyacını sayısal ve nitelik bazında
tespit etmek ve maliyetlerini belirleme çalışmaları yapmak,
vv) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Teşekkülde süreç bazlı bir yönetim ve sistem
oluşturma yaklaşımıyla; personelin yaptığı işi, rolünü, fonksiyonunu ya da süreçteki yerini tanımlayan
“pozisyona dayalı çalışma düzeni”ni kurmak,
yy) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Teşekkülün mevcut birimleri ile açılacak olan
işletme ve/veya birimlerde pozisyonları belirlemek, organizasyon yapısında, iş süreçlerinde, görev, yetki
ve sorumluluklarda ve pozisyon yapısında olabilecek değişiklikler paralelinde pozisyonların görev
tanımlarını birimlerle iş birliği içinde tanımlamak, “Pozisyon Esaslı Görev Tanımları El Kitabı”nı
güncelleştirmek ve Etinet sayfasında yayımlamak,
zz) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Genel Müdürlüğün yıllık bütçesi içerisinde yer
alacak memur ve sözleşmeli personel kadrolarını tespit etmek ve kadro giderlerini hesaplayarak tahmini
bütçe ile hazırlanan kadro cetvellerini Yönetim Kuruluna sunmak ve onaylanan kadro cetvellerini ilgili
birimlere göndermek,
aaa) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Mİ Dairesi Başkanlığınca incelenmek üzere
Başkanlığa gönderilen, işletme bütçelerinde yer alan memur, sözleşmeli personel kadrolarının incelenerek
tespit edilen hata ve noksanlıkları Mİ Dairesi Başkanlığına bildirmek,
bbb) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Memur ve sözleşmeli personelinin kadro
istatistik bilgilerini hazırlamak ve güncelliğini sağlamak, kadrolu işçi personele ilişkin bilgileri
Endüstriyel İlişkiler Biriminden alarak her ay Teşekkülün ilgili kuruluşu bulunduğu Bakanlığa, üç ayda
bir Devlet Personel Başkanlığına göndermek,
ccc) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Teşekkül personelinin yetkinliklerini, yetkinlik
takip tabloları oluşturarak takip etmek ve gelişimlerini bu tablolara işlemek, pozisyon bazlı yetkinlik
geliştirme eğitim listesinin hazırlanması ile ilgili olarak Eğitim Birimi ile iş birliği içinde çalışmak,
ççç) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent.
Teşekkül birimlerinin görev tanımlarında ve organizasyon yapısındaki değişiklikler paralelinde, Yönetim
Kurulu kararına istinaden SG Dairesi Başkanlığınca hazırlanarak gönderilen karşılaştırma cetveline göre
Pozisyon Esaslı Görev Tanımları El Kitabında ve PYDS’nin veri tabanında gerekli değişiklikleri yapmak,
ddd) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Kurumsal amaç ve vizyonun paylaşıldığı güçlü
bir kurum kültürünün yerleştirilmesi ve bu amaç doğrultusunda kurum kültürü araştırması ve ölçme
çalışmaları yapmak, sonuçlarını merkez ve taşra teşkilâtı birimleriyle paylaşmak,
eee) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
koordinasyonunda yapılacak iş analizi çalışmalarına; fizibilite etütlerine İKY Başkanlığının faaliyet
alanlarını ilgilendiren konularda gerekli olan bilgileri sağlamak, çalışmalara katılmak,
fff) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili
iş ve işlemleri, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yerine getirmek,
ggg) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. “Çalışan memnuniyetini” ölçmek ve artırmak
için de uygulama plânı geliştirme konusunda yönetime sunulmak üzere öneriler hazırlamak,
ğğğ) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. İşten ayrılma veya yer değiştirme nedenlerini
tespit etmek, sonraki uygulamalar için önlem almak/alınması için önerilerde bulunmak,
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hhh) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Sözleşmeli personelin “Sözleşmeli Personel
Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu”nun sicil âmirlerince doldurulmasını müteakip, gerekli olan
kontrolleri yapmak, yıllık sicil not ortalama listesine işlemek ve Eti YBS içindeki personel programına
girişini yapmak,
ııı) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Eti Maden personelinin bireysel performans
ölçümlerini belirlenmiş yöntemler çerçevesinde uygulatmak,
iii) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Personel performans ölçüm sonuçlarını
değerlendirmek, sonuç raporlarını ilgili birimlere göndermek, bireysel gelişim önerilerinde bulunmak,
jjj)
getirmek,

YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent.

Etik Kurulunun sekretarya hizmetlerini yerine

kkk) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Teşekkülün İş Etiği Standartları El Kitabında
belirlenen kurumsal değerlerin benimsenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak ve yönetime
bilgi sunmak,
lll) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5
etmek, üst yönetime rapor sunmak,

sayılı kararıyla eklenen bent.

İç ve dış iletişim sürecinin etkinliğini takip

mmm) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Teşekkül personeline ödül ile başarı ve üstün
başarı belgesi verilmesine ilişkin işlemleri yerine getirmek,
nnn) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Teşekkülde yapılan toplantılarda Başkanlığa ait
genel sonuçlarla ilgili rapor hazırlamak,
ooo) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Başkanlık birimlerinin faaliyet alanıyla ilgili
ortak konuların koordinasyonunu yapmak ve hazırlanan bilgileri ilgili birime göndermek,
ööö) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Yüksek Disiplin Kurulu ve Disiplin Kurulunun
sekreterya hizmetlerini yerine getirmek,
ppp) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Disiplin cezalarına bağlı olarak personelin
aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memuriyetten çıkarma cezalarına ilişkin kararları
İKY Dairesindeki ilgili birimlere ve diğer ilgili taraflara ulaştırmak,
rrr) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde yapılan ön
inceleme, inceleme, soruşturma ve tahkikatlarla ilgili dokümanı alarak arşivlemek, gerektiğinde ilgili
kurum ve kuruluşlara göndermek,
sss) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Başkanlığın faaliyet alanıyla ilgili olarak iç
denetim raporlarında yer alan konularla ilgili gerekli işlemleri yapmak,
şşş) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen
hükümleri çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,

bent.

Disiplin cezalarının affı ile ilgili kanunların

ttt) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Disiplin kurullarınca veya disiplin âmirlerince
verilen ceza ile ilgili belge ve bilgileri, söz konusu cezaya ilişkin bilginin Eti YBS içindeki personel
programının ilgili bölümlerine kaydedilmesi ve buna ait bilgi ve belgelerin aslının özlük dosyasına
konulması için ilgili birime teslim etmek,
uuu) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Başkanlığının faaliyet alanındaki görevleri
ilgilendiren konularda Sayıştay raporlarında yer alan temennileri cevaplandırmak,
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üüü) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Teşekküle karşı açılan davalardan, birim
faaliyetleri ile ilgili olanların bilgi, belge ve birim görüşlerini; mahkemeye intikal ettirilmek üzere Hukuk
Müşavirliğine göndermek, davaların sonuçlanmasını müteakip gerekli işlemlerini yapmak,

vvv) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli
Memur ve sözleşmeli personelin maaş, ikramiye, fazla mesai
ödemelerini yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tahakkuk ettirmek,
ve E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent.

yyy) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve
Memur ve sözleşmeli personelin aylık ücret bordroları üzerinde;
SGK’ya ait kesintiler, sendika veya odaya üyelik kesintilerinin yapılması veya kaldırılması,
bireysel emeklilik, yaşam sigortası ve sağlık sigortası ile ilgili gelir vergisi matrahından
yapılacak indirimler ile memur personelin iş güçlüğü zammı, temininde güçlük zammı, özel
hizmet tazminatından borçlandırılmak üzere heyet raporu ile verilen sıhhi izinler dışında, yedi
günü geçen sıhhi izin günlerinin kesintisini ve merkez teşkilâtı personelinin icra ve nafaka
kesintilerini yapmak,
E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent.

zzz) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve
Merkez teşkilâtı memur ve sözleşmeli personelinin aylık ücret
bordroları üzerinde kesintileri yapılan; icra ve nafaka, sendika veya odaya üyelik aidatları ile
merkez ve taşra teşkilâtı personelinin SGK’ya ait kesintilerine ilişkin listeyi hazırlamak ve bu
kesintilerin ilgili birimlere veya kuruluşlara ödenmesi için Mİ Dairesi Başkanlığına göndermek,
E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent.

aaaa) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli
ve E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent. Kadrolu ve sözleşmeli personelin yurt içi ve yurt dışı görev
seyahatleriyle ilgili Görev Yolluğu Bildirimlerini kontrol etmek, ödemesinin yapılması için Mİ
Dairesi Başkanlığına sevk etmek,
bbbb) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli
Merkez ve taşra teşkilâtında memur veya sözleşmeli olarak
çalışanlardan sendikaya üyeliği kabul olanların “Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formu”
ile sendika üyeliğinden çekilenlere ait “Kamu Görevlilerinin Üyelikten Çekilme Bildirimi
Formu”nun Birime intikal etmesini müteakip; personelin maaşından sendika üyelik aidatının
kesilmesi veya kesintinin kaldırılması işlemlerinin yapılmasından sonra İnsan Kaynakları
Yönetim Birimine vermek,
ve E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent.

cccc) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli
ve E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent. Tahakkukla ilgili olarak taşra teşkilâtınca yapılacak işlemleri
koordine etmek,
çççç) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre
verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent. Merkez ve taşra teşkilâtı
memur ve sözleşmeli personelinin banka ödeme bilgilerini e-posta yoluyla, maaşlarının ödeme
listelerini ise BELGENET ortamında Mİ Dairesi Başkanlığına göndermek,
dddd) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli
ve E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent. Merkez ve taşra teşkilâtı memur ve sözleşmeli personelinin doğum
yardımının ödenmesini sağlamak,
eeee) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli
ve E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent. Merkez ve taşra teşkilâtı memur ve sözleşmeli personelinin eş ve
çocuklarının ölümü hâlinde ölüm yardımını ödemek, ayrıca personelin ölümü hâlinde
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memuriyete ilk girişte hazırlayarak Teşekküle verdiği ölüm yardımı beyannamesine göre ölüm
yardımının ödenmesi için gerekli işlemleri yapmak,
ffff) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve
ve taşra teşkilâtı memur ve sözleşmeli personelinin SGK’na ait
kesintileri bordrolar üzerinde aylık olarak yapmak, SGK kesenek ve primlerini İnsan Kaynakları
Yönetim Birimiyle koordineli olarak SGK’na intikal ettirmek,
E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent. Merkez

gggg) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli
Teşekkülün ilgili kuruluşu bulunduğu Bakanlıktan, merkez ve taşra
teşkilâtı memur ve sözleşmeli personelinin yurt dışı görevlendirme izinlerinin alınması için
gerekli olan işlemleri yapmak,
ve E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent.

ğğğğ) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli
ve E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent. Merkez ve taşra teşkilâtı memur ve sözleşmeli personelinin yurt dışı
görevden döndüğünde hazırlamakla yükümlü olduğu yurt dışı seyahat raporunu, Teşekkülün
ilgili kuruluşu bulunduğu Bakanlığa ve TG Dairesi Başkanlığının Sektör Araştırma Birimine
göndermek,
hhhh) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli
Memur ve sözleşmeli personelin maaş, ikramiye, sosyal yardım ile
Teşekkül içinden veya diğer kuruluşlardan bildirilen kesintilere ait müracaat ve talepleri
incelemek, değerlendirmek ve cevaplandırmak,
ve E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent.

ıııı) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve
E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent. Memur ve sözleşmeli personelin, Teşekküle karşı açılan davalardan,
birim faaliyetleri ile ilgili olanların bilgi, belge ve birim görüşlerini; mahkemeye intikal
ettirilmek üzere Hukuk Müşavirliğine göndermek, davaların sonuçlanmasını müteakip gerekli
işlemlerini yapmak,
iiii) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve
Birimin faaliyetleri ile ilgili olarak personelin özlük dosyasında
muhafaza edilmesi gereken belgeleri elektronik ortamda arşivlemek,
E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent.

jjjj) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (bbb) bendinin (vvv) bendi olarak değişik hali. YK:21/7/2016 tarihli ve
705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve E.10849 sayılı oluru ile değişik bent
numarası. Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
C) Endüstriyel İlişkiler Biriminin görev ve yetkileri
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla İKY Dairesi Başkanlığı organizasyonunda kurulan Birim ve Mülga Endüstriyel
İlişkiler ve Hizmet Alımını Değerlendirme Dairesi Başkanlığının hizmet alımı işçilerini kayıt süreci ile endüstriyel ilişkiler sürecinin Biriminin
görevleri olarak tanımlanması. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün
29/5/2017 tarihli ve E.10849 sayılı oluru ile değişik başlık numarası.

a) İşletmelerin birimleri itibarıyla, kadrolu işçilerin iş gücünü, iş gereklerini ve ihtiyaç duyulan
yetenekleri planlamak, devreye alınan veya alınacak tesislerin işgücü ihtiyaçlarını tespit etmek, işçi
çalıştırma yönüyle ve işin yapılış şekliyle organizasyon yapısı arasındaki uyumluluk, işçi yönetimi,
vardiya sistemi, iş yüküyle verimlilik unsurunu ilişkilendiren bir istatistik ve yorumlama sistemi
oluşturmak, Eti YBS sistemi içine veri girişini sağlamak, takip etmek, işçi personelinin kadro istatistik
bilgilerini hazırlamak ve güncelliğini sağlamak, mevcut yapıdaki iş gücü verimliliğini değerlendirmek,
raporlamak,
b) Her ay Teşekkülün ilgili kuruluşu bulunduğu Bakanlığa, üç ayda bir Devlet Personel
Başkanlığına gönderilecek bilgiler arasında yer alması için kadrolu işçi personele ilişkin bilgileri İnsan
Kaynakları Yönetim Birimine göndermek,
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c) İşletme müdürlükleri organizasyon yapısındaki iş süreçleri, iş yükleri, görev gerekleri ve
personel profili ile stratejik plân, yıllık yatırım plânı, iş programları, kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri
esas alarak Teşekkülün kadrolu işçi insan kaynağı ihtiyacını sayısal ve nitelik bazında tespit etmek ve
maliyetlerini belirleme çalışmaları yapmak,
ç) İş yükünü ve iş gereklerini, yetkinlik ve iş gereğini esas alarak ilk defa işçi olarak alınacak
kadrolu işçilerin eğitim ve bölüm şartlarını belirlemek,
d) Kurum ve kuruluşların daimi kadrolarına ilk defa işçi olarak alınacaklar hakkında uygulanacak
mevzuat hükümleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının genel yatırım ve finansman
programı kararnamesi ve uygulama tebliği hükümleri çerçevesinde; işçi alımını sağlamak ve nakil
talepleri hakkında gerekli araştırmaları yaparak nakil tekliflerini incelemek, mevzuata uygun olanların
işlemlerini yapmak,
e) 4857 sayılı İş Kanunu gereği, çalıştırılması gereken özürlü, eski hükümlü ve terör malullerinin
kontenjanını tespit etmek, belirlenmiş kontenjanda hangi nitelikte ve hangi unvanlarda işçi personel
çalıştırılması gerektiğini belirlemek, özürlü, eski hükümlü ve terör malullerinin ilk defa işçi olarak işe
alınmalarına ilişkin işlemleri yapmak,
f) İşletme müdürlüklerinde işgücü ve iş verimliliğini, ürün kalitesini ve üretim miktarını artırmak
amacıyla kadrolu işçilere verilen takdiri prim ve hesabi primin “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
İşletmelerinde Uygulanacak Prim Yönergesi”nde belirlenmiş usul ve esaslara göre uygulanmasını takip
ve kontrol etmek, ÜK Dairesi Başkanlığının İşletmeler Koordinasyon Birimi ile koordinasyon sağlamak,
prim sistemini değerlendirmek, yönergede yapılacak değişiklikleri gerekçesiyle birlikte SG Dairesi
Başkanlığına bildirmek,
g) İşletme müdürlüklerinin birimlerinde görev yapan kadrolu işçilerin görev ve sorumluluğu,
yetki, yetkinlik, tecrübe, bilgi, eğitim, sertifika gibi konu başlıklarını içeren “İşçi Personele Ait Görev
Tanımları El Kitabı”nın işletme müdürlükleri ile koordineli çalışarak güncelliğini sağlamak, Etinet
sayfasında yayımlamak,
ğ) Sahada yaptığı analizler ve incelemeler sonucunda; üretimin kalitesi, bakım süreçleri, işçi
çalıştırma ve işveren ilişkileri, performans artırma, motivasyon ve işe bağlılık, işçinin yeterlilik düzeyini
tamamlama gibi konuları hedefleyen eğitim konularını tespit ederek Eğitim Birimine bildirmek,
h) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılacak iş analizi çalışmalarına
katılmak,
ı) SG Dairesi Başkanlığının Yatırım Planlama Birimince hazırlanacak olan fizibilite etüdü
çalışmalarına işçi insan kaynağının tespit edilmesi yönüyle katılmak, fizibilite içinde yer alacak bilgileri
hazırlamak,
i) Merkez ve taşra teşkilatı işyerlerinden muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılan
işçilerden, terhisini müteakip yasal süresi içinde yeniden işe alınmak için başvuranların işe alınma
işlemlerini ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yerine getirmek,

j)

YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent.

Yeni işe giren kadrolu işçi personele sistem

numarası vermek,
k) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. Merkez teşkilatında göreve başlayan kadrolu işçi
personelin özlük dosyasını açmak birim faaliyetleri ile ilgili olarak özlük dosyasında muhafaza edilmesi
gereken belgeleri elektronik ortamda arşivlemek, belge asıllarını özlük dosyasında saklamak,
l) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. Merkez ve taşra teşkilâtında çalışan kadrolu
işçilerin her türlü ücret, sosyal yardım, fazla mesai, ikramiye ve prim gibi ödemeleri ile görev yolluklarını
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tahakkuk ettirmek ve ödenmesi için Mİ Dairesi Başkanlığına göndermek, ayrıca işçilik tablosuna esas
teşkil etmek üzere, işçi yevmiye ve maaşlarını masraf yerleri bazında Mİ Dairesi Başkanlığına
göndermek,
m) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. Merkez teşkilâtında çalışan kadrolu işçilerin
ücretli izin kayıtlarını Yönetim Bilgi Sistemi (ETİ YBS) içindeki personel programına kaydetmek ve
ücretli izinle ilgili ödemelerin yapılmasını sağlamak, işletmelerde çalışan işçilerin ise birimlerince
kayıtları tutulan izin belgelerini, her ay maaş tahakkuklarında değerlendirmek üzere almak,
n) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. Merkez teşkilatında çalışan kadrolu işçilerden
istirahat raporu alanların geçici iş göremezlik bildirimlerini süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna
bildirmek.
o) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. Merkez ve taşra teşkilâtında kadrolu işçi
personelin SGK’na ait kesintilerini bordrolar üzerinde yapmak,
ö) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. Kadrolu işçi personelin aylık ücret bordroları
üzerinde kesintileri yapılan sigorta, icra ve Teşekküle ait dahilî borç kesinti listelerini hazırlamak ve bu
kesintileri ilgili birimlere veya kuruluşlara ödenmesi için Mİ Dairesi Başkanlığına bildirmek,
p) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. Merkez ve taşra teşkilâtında kadrolu işçilerin,
tahakkuka esas olacak kanunî beyannamelerini birimleri aracılığıyla almak,
r) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. Merkez ve taşra teşkilâtı kadrolu işçilerinin, SGK
aylık prim ve hizmet belgelerini ilgili sigorta müdürlüklerine elektronik ortamda göndermek,
s) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. Merkez teşkilâtında işe başlayan veya işten ayrılan
kadrolu işçilerin bildirimlerini SGK’nun ilgili birimlerine, süresi içinde yapmak,
ş) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. Merkez ve taşra teşkilâtında çalışan kadrolu
işçilerden kıdem tazminatını gerektirir bir nedenle ayrılanlara, çalışmalarına karşılık hak ettikleri kıdem
tazminatlarını tahakkuk ettirmek,
t) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. Teşekkülün yıllık bütçesi içerisinde yer alacak
kadrolu işçi personel ücret ve giderlerine ilişkin hesap cetvellerini hazırlamak ve ilgili birimlere
bildirmek,
u) YK: 19/12/2019 tarihli ve 792/9 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 26/4/2019 tarihli ve 762/1 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511
sayılı oluru ile değişik bent. İşyerinde meydana gelecek ölümlü iş kazalarında mevzuat hükümlerine göre
verilecek maddi ve manevi tazminatların hesabını yapmak, merkez teşkilatında İş Sağlığı ve Güvenliği
Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içinde çalışmak,
ü) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının genel yatırım ve finansman programı
kararnamesinde ve uygulama tebliğinde belirtilen oran nispetinde, Teşekkülün merkez ve taşra
teşkilâtında çalışan işçi personele yıllık olarak yaptırılacak fazla mesai konusunda yönetim kurulundan
karar alınması ve yıl içinde kullanılan fazla mesai bilgilerini her üç ayda bir hazine kontrolörüne
vermekle ilgili işlemleri yapmak,
v) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. İstifa eden, iş akdi feshedilen, emeklilik ve benzeri
nedenlerle görevinden ayrılan kadrolu işçi personelin; Teşekkülün kadro kayıtlarından düşürülmesi ile
ilgili işlemleri yapmak ve çeşitli nedenlerle yer değişikliği yapılan kadrolu işçi personelin masraf yeri
değişikliğini sisteme işlemek,
y) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. Merkez teşkilatında çalışan kadrolu işçi personelin
özlük haklarına ilişkin işlemler ile bu işlemlerin değişikliklerine ait bilgileri tarih sırasına göre Eti YBS
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içindeki personel programının ilgili bölümlerine kaydetmek, kontrolünü yapmak ve güncelliğini
sağlamak,
z) Teşekkül merkez ve taşra teşkilâtı işyerlerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmelerinden
süreleri sona erenlerin yerine yeni dönem sözleşmelerin akdedilmesini teminen; gerekli hazırlık
çalışmalarını yapmak, bilgi formlarını tanzim etmek, teklif tasarılarını incelemek, sözleşmelerin malî ek
yükünün hesaplanmasını yapmak ve tüm bu verileri değerlendirmek, sözleşmelerin imzalanarak
uygulanmasını sağlamak, tutanakları tanzim etmek,
aa) Toplu iş sözleşmesi pazarlık toplantılarına katılacak kurum temsilcileri için yönetim
kurulundan yetki almak,
bb) Taraf sendikalarla yapılan toplu iş sözleşmelerinin uygulama esaslarını Teşekkülün işyerlerine
bildirmek, uygulanmasını izlemek, işçi-işveren ilişkilerinde uygulamadan doğan sorunları tespit etmek ve
çözümünü sağlamak, toplu iş sözleşmeleri müzakere dönemleri dışında ileride yapılacak sözleşmeler için
hazırlık çalışmalarını yapmak,
cc) Greve gidilmesi veya lokavt hâlinde, kanunların işverene tanıdığı hak ve yüklediği
sorumlulukları yönünden gereken tedbirlerin alınmasında Genel Müdürlük görüş ve direktiflerinin
hazırlanmasını sağlamak,
çç) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. Kadrolu işçilerle ilgili olarak Teşekküle karşı
açılan davalarla ilgili bilgi, belge ve birim görüşlerini; mahkemeye intikal ettirilmek üzere Hukuk
Müşavirliğine göndermek, davaların sonuçlanmasını müteakip gerekli işlemlerini yapmak,
dd) Merkez teşkilatı İşyeri Disiplin Kurulunun sekreterya hizmetlerini yerine getirmek, verilen
cezayı Eti YBS içindeki personel programına kaydetmek ve cezaya ait bilgi ve belgeleri elektronik
ortamda arşivlemek aslını özlük dosyasında muhafaza etmek,
ee) YK: 13.09.2018 tarihli ve 733/21 sayılı kararıyla değişik bent numarası. Teşekküle karşı açılan davalardan, birim
faaliyetleri ile ilgili olanların bilgi, belge ve birim görüşlerini; mahkemeye intikal ettirilmek üzere Hukuk
Müşavirliğine göndermek, davaların sonuçlanmasını müteakip gerekli işlemlerini yapmak,
ff) YK: 13.09.2018 tarihli ve 733/21 sayılı kararıyla değişik bent numarası. Çalışma hayatıyla ilgili yasalara istinaden
çıkarılacak olan tüzük ve yönetmelikler hakkında görüş oluşturmak ve verilecek görüşe esas olmak üzere
Organizasyon ve Yönetim Geliştirme Birimine bildirmek,
gg) YK: 13.09.2018 tarihli ve 733/21 sayılı kararıyla değişik bent numarası. Faaliyet alanındaki mevzuatı takip
etmek, uygulamaların mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini koordine etmek, birim faaliyet
alanındaki konularda genelge ve duyuru hazırlamak,
ğğ) YK: 19/12/2019 tarihli ve 792/9 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 26/4/2019 tarihli ve 762/1 sayılı kararıyla değişik bent. YK:
13.09.2018 tarihli ve 733/21 sayılı kararıyla değişik bent numarası. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye
istinaden; Genel Müdürlüğün 23/9/2016 tarihli ve 20802 sayılı oluru ile eklenen bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel
Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent. Merkez
teşkilatında; 4857 sayılı iş kanunu ve yetkili sendikaya/sendikalara tabi olarak çalışan kadrolu işçilere
nakdi olarak verilen giyim yardımı hariç olmak üzere; her yıl merkez teşkilatında çalışan işçi personelin
fiili görev listesini hazırlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığına göndermek, İş Sağlığı ve
Güvenliği Dairesi Başkanlığınca temin edilen iş elbisesi ve kişisel koruyucu donanım (tahaffuz)
malzemesinin işçi personele teslim edildiğine dair tutanakların gönderilmesini müteakip tutanakları
personelin özlük dosyasında saklamak ve malzemelerin kullanım sürelerini takip etmek,
hh)

YK: 13.09.2018 tarihli ve 733/21 sayılı kararıyla değişik bent numarası. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel

Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 23/9/2016 tarihli ve 20802 sayılı oluru ile değişik bent numarası.

faaliyetlerini ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
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YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile mülga İş Sağlığı, Güvenliği ve Hizmet Alımını Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, birimleri ve görev tanımları.

Ç) Hizmet Alımı İşçisi Kayıt ve İzleme Biriminin görev ve yetkileri
YK: 13.09.2018 tarihli ve 733/21 sayılı kararıyla eklenen birim ve görevleri.

a) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. Merkez teşkilâtında hizmet alımıyla çalıştırılan
yüklenici işçileri için özlük dosyası oluşturmak, işe başlayışlarından istifa, emeklilik, ölüm ve benzeri
nedenlerle işten ayrılışına kadar olan işçi hareketlerini (sigorta, nüfus, askerlik, öğrenim, hastalık
raporları, yıllık izinler, ücret, devam durumu, kaza raporu ve benzeri doküman ve bilgileri) tüm işlemler
ile yapılan tüm ödemelere ilişkin belgeleri, çalıştırıldığı hizmet alımının ihale dokümanı ve ihale
sözleşmesiyle birlikte özlük dosyalarında saklamak; açıklanan işlemler ile bu işlemlerin değişikliklerine
ait bilgileri tarih sırasına göre Eti YBS içindeki personel programının ilgili bölümlerine kaydetmek,
kontrolünü yapmak ve güncelliğini sağlamak; işletme müdürlüklerinde hizmet alımıyla çalıştırılan
işçilerin de aynı işlemlerinin yürütülmesini takip ve kontrol etmek, hizmet alımı işçileri ile ilgili bilgilerin
sistemli olarak izlenebilirliğini sağlamak,
b) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında merkez ve taşra teşkilatında alt
işverenler tarafından çalıştırılan, alt işverenler değişmesine rağmen aralıksız olarak işyerlerinde
çalıştırılan veya geçmiş tarihlerde işyerlerinde çalışmış hizmet alımı işçilerince hizmet cetveli
hazırlanması ve kıdem tazminatı ödenmesi amacıyla Genel Müdürlüğe yapılan veya merkez ve taşra
teşkilatı birimlerine yapılan müracaatların intikal ettirilmesi sonrasında müracaatları 8/2/2015 tarihli ve
29261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel
Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının
Ödenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerini ve diğer iş mevzuat hükümlerini esas alarak incelemek,
ihtiyaç duyulan bilgi ve dokümanı Teşekkülün ilgili birimleri ile iş birliği sağlayarak temin etmek,
hazırlamak, Teşekküldeki ve Sosyal Güvenlik Kurumundaki kayıtlara ulaşmak, Teşekkül düzeyinde
kayıtların bir sistem dahilinde oluşmasını sağlamak, kayıtları esas alarak gerekli cevapları, bilgi ve
dokümanı hazırlamak, işlemlerini yapmak, gerekli hallerde Hukuk Müşavirliğinden görüş almak, personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işçisi veya alt işverenlerle ilgili dava konusu iş ve işlemleri Hukuk
Müşavirliğine bildirmek, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında merkez ve taşra
teşkilatında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin her türlü kayıt iş ve işlemlerinin izlenebilirliğini
takip ve koordine etmek, yönetmek,
Merkez teşkilatında personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı işçilerinden kıdem tazminatı
almaya hak kazananların kıdem tazminatlarını hesap etmek ve işçilerinin hak ettiği kıdem tazminatlarının
işçinin banka hesabına yatırılmasını sağlamak, taşra teşkilatında ise hesaplanan kıdem tazminatlarının
kontrolünün yapılmasını sağlamak,
c) Merkez teşkilâtında; yüklenici işçilerinin İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ve diğer iş mevzuatı çerçevesinde yapılacak işlemlerinin yüklenici tarafından yerine
getirilip getirilmediğini birime intikal eden dokümanlar üzerinden kontrol etmek, yükleniciye aylar
itibarıyla yapılacak hak ediş ödemeleri öncesinde yüklenici işçilerinin SGK ve işsizlik sigortası
primlerinin düzenli yatırılıp yatırılmadığını evrak üzerinden kontrol etmek ve inceleme sonucunu
incelemeyi isteyen merkez teşkilatın ilgili birimine bir yazı ile göndermek,
ç) Merkez teşkilatında alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam eden alt işveren
işçilerinin iş yerinde çalıştığı süreyi dikkate alarak hak ettiği yıllık ücretli izin kullanılıp kullanılmadığını
ilgili kontrol teşkilatından izin kayıt belgelerini isteyerek kontrol etmek ve yıllık ücretli izinlerini ilgili yıl
içinde kullanılmasını sağlamak,
d) Merkez ve taşra teşkilatında hizmet alımıyla çalıştırılan yüklenici işçilerinin iş mevzuatları
çerçevesinde, Teşekkül ile olan işlemlerinden kaynaklanan sorunların çözümlenmesine ilişkin konuları
Teşekkül boyutunda takip ve koordine etmek, iş mevzuatı yönüyle çalışmalarını yapmak, ilgili birimlerle
iş birliği içinde çalışmak,
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e) Teşekküle karşı açılan davalardan, birim faaliyetleri ile ilgili olanların bilgi, belge ve birim
görüşlerini; mahkemeye intikal ettirilmek üzere Hukuk Müşavirliğine göndermek, davaların
sonuçlanmasını müteakip gerekli işlemlerini yapmak,
f) Çalışma hayatıyla ilgili yasalara istinaden çıkarılacak olan tüzük ve yönetmelikler hakkında
görüş oluşturmak ve verilecek görüşe esas olmak üzere Organizasyon ve Yönetim Geliştirme Birimine
bildirmek,
g) Faaliyet alanındaki mevzuatı takip etmek, uygulamaların mevzuata uygun olarak yerine
getirilmesini koordine etmek, birim faaliyet alanındaki konularda genelge ve duyuru hazırlamak,
ğ) Birimin faaliyetlerini ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı (İSG)
YK: 19/12/2019 tarihli ve 792/9 sayılı kararıyla değişik daire başkanlığı adı. YK: 26.4.2019 tarihli ve 762/1 sayılı kararıyla eklenen
daire başkanlığı ve birimlerin görevleri.

MADDE 9/A- (1) Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usûl ve esasları;
organizasyon şemasında belirlenmiş birimler ile İdari Hizmetler Servisinin görevlerini ve bu Yönergenin
28 inci maddesinde belirlenmiş olan birim âmirlerinin ortak görev alanlarında belirtilen görevlerinin
birimlerindeki yönetim alanlarını kapsar.
(2) Başkanlık organizasyon yapısında yer alan birimlerin görevleri birim sorumlusunun sevk ve
idaresinde;
İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin görev ve yetkileri; “İş Güvenliği” sorumlusu, “İşyeri Hekimi”
ile “Sağlık Personeli”nce,
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Biriminin görev ve yetkileri “Sivil Savunma” ve “Afet ve Acil
Durum Koordinasyon” sorumlusunca,
yerine getirilir.
Destek hizmetler sorumluları daire başkanına doğrudan bağlı olarak, kendilerine tevdi edilen
görevleri yerine getirir.
Bu kapsamda, İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi
Başkanlığı organizasyon yapısındaki birimlerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
YK: 19/12/2019 tarihli ve 792/9 sayılı kararıyla değişik paragraf.

A) İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin görev ve yetkileri
a) Teşekkülde; iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ve standartların belirlenmesi, riskleri önleyici ve
risklerden koruyucu tedbirlerin alınması, uygulanması, önlemlere uyulup, uyulmadığının kontrolü,
mevzuata uygunluğun sağlanması, koruyucu kişisel donanımların belirlenmesi, olası acil durumlara göre
acil durum planlarının yapılması, iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca tespit edilen hususların uygulamaya
alınması, görev alanlarını da gözeterek uyarı-ikaz levhalarının asılmasının sağlanması, iş sağlığı ve
güvenliği konularında işverenin ve çalışanların yükümlülüklerini öğrenmeleri, bilinçlenme ve eğitim
ihtiyacının belirlenmesi, çalışanlardan görüş alınması, iş yerlerinin ihtiyaç duyduğu iş güvenliği uzmanı
ihtiyacının sağlanması işlemleri, iş yerlerinde daha iyi ve güvenli çalışma koşullarının oluşturulması,
gerek merkez teşkilatındaki, gerekse işletmelerdeki çevre birimleriyle iş birliği sağlanması, işletmelerde
hangi iş sağlığı ve güvenliği hallerinde faaliyetin durdurulacağının belirlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği
konularında istatistik olarak izlenecek konuların belirlenmesi, Eti YBS içinde izleme tablolarının
oluşturularak verilerin girilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği sonuç bilgilerinin faaliyet raporları içinde yer
almasının sağlanması, diğer kurum ve kuruluşlarla olan işlemlerin yapılması ve alınacak kararların
üretilmesi gibi konularda gerekli olan koordinasyonu yerine getirmek, takip ve kontrol etmek,
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b) Teşekkülün tüm iş sağlığı ve güvenliği verilerini değerlendirmek, İş Sağlığı ve Güvenliği
Değerlendirme Raporunu hazırlamak, güncelliğini sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki
uygulamalarla ilgili olarak işletmelerde, lojistik faaliyet alanında ve merkez teşkilatında işyeri çalışma
kurallarını, uygulama birlikteliğini sağlayıcı çalışmalar yapmak, karar verme süreçlerini etkilemek,
c) İşletmelerde, lojistik faaliyet alanında ve merkez teşkilatı iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatı ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı kapsamında iyileştirilecek konuları, hedef
ve izlenecek kriterleri ilgili birimlerle birlikte belirlemek, izlenecek istatistiki bilgilerin iş zekası içinde
yapılanmasını sağlamak, takip etmek, raporlamak; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına
göre yapılan iş ve işlemi SG Dairesi Başkanlığının Organizasyon ve Yönetim Geliştirme Birimine
bildirmek ve iş birliği sağlamak,
ç) Ortam ölçümlerine göre tesislerde iyileştirme çalışmalarının başlatılmasını işçi sağlığı için
ergonomik iş ortamı ve araç araştırması konularında gerekli işlemleri yapmak,
d) Kaza ve ölümle sonuçlanan iş kazalarında Endüstriyel İlişkiler Birimi ile iş birliği içinde
çalışmak,
e) Teşekkülde; iş sağlığı ve güvenliği konularındaki uygulamaların “İş Kanunu”, “6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”, “İş Güvenliği
Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”, “İş Sağlığı ve Güvenliği
Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” ve diğer iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygunluğunu takip ve
koordine etmek, mevzuatı ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri izlemek ve yeni uygulamaların iş
yerlerinde başlatılmasını, mevcut uygulamalardaki değişikliklere göre işlemlerin yapılmasını sağlamak, iş
sağlığı ve güvenliği faaliyet alanında gerekli duyuruları yapmak, genelgeleri hazırlamak, bu konulardaki
her türlü hukuki süreçle ilgili doküman hazırlama, bilgi toplama ve bilgilendirme iş ve işlemlerini
yapmak, mevzuat taslaklarına görüş hazırlayarak SG Dairesi Başkanlığının Organizasyon ve Yönetim
Geliştirme Birimi aracılığıyla görüş verilmesini sağlamak,
f) İşletmelerde iş güvenliği uygulamalarında etkinliğin ve gerekli önlemleri alma düzeyinin
artırılmasını sağlamak amacıyla işletmelerin ilgili birimleriyle iş birliği içinde, iş sağlığı ve güvenliğiyle
ilgili ihtiyaç duyulan eğitim konularını belirlemek ve Eğitim Birimine teklif etmek,
g) Sorunların çözümlenmesinde işletmelerin, işyeri sağlık ve iş güvenliği birimleriyle sürekli
koordinasyon içinde çalışmak, ihtiyaç duyulan her türlü desteği sağlamak,
ğ) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. Merkez teşkilatında ve işletmelerde iş sağlığı ve
güvenliği faaliyet ve konularıyla ilgili izleme tablosu oluşturmak, faaliyet ve işlemlerin süreçlerini izleme
tablosunda belirlenmiş süreci esas alarak takip etmek, raporlamak,
h) Yatırım projelerine iş güvenliği açısından dâhil olmak,
ı) “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeline Verilecek Kişisel Koruyucu Donanım ve
Demirbaş Giyim Eşyası Yönergesi” hükümlerine uygun olarak merkez teşkilatı personeline görevi gereği
verilecek giyim eşyası ve kişisel koruyucu donanım malzemelerinin beden ölçüleri, rengi ve biçimine
ilişkin listeyi, teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak, söz konusu dokümanın SA Dairesi
Başkanlığına gönderilerek alımı sağlandıktan sonra malzemenin şartnamesine uygunluğunu kontrol
etmek, malzemeleri merkez teşkilatı ambarına teslim etmek ve ilgili personele tutanakla vermek, teslim
tutanaklarını personelin özlük dosyasında saklanmak ve malzemelerin kullanım sürelerini takip etmek,
i) Merkez teşkilatında; 4857 sayılı iş kanunu ve yetkili sendikaya/sendikalara tabi olarak çalışan
kadrolu işçilere nakdi olarak verilen giyim yardımı hariç olmak üzere; her yıl merkez teşkilatında çalışan
işçi personelin fiilen yaptığı görev listesinin gönderilmesini müteakip bu işçilere yaptıkları işin özelliğine
göre verilecek iş elbisesi ve kişisel koruyucu donanım (tahaffuz) malzemesini tespit etmek, teknik
şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak, söz konusu dokümanın SA Dairesi Başkanlığına gönderilerek
alımının yapılmasını müteakip malzemenin şartnamesine uygunluğunu kontrol etmek, alınan iş elbisesi ve
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kişisel koruyucu donanım (tahaffuz) malzemelerini merkez teşkilatı ambarına teslim etmek ve ilgili
personele tutanakla verilmesini sağlamak, bu tutanakları personelin özlük dosyasında saklanmak ve
malzemelerin kullanım sürelerini takip etmek üzere Endüstriyel İlişkiler Birimine göndermek,
j) İş güvenliği sorumlusu pozisyonundaki personel Birimin diğer görevleriyle birlikte aşağıda
belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir;
1) İş yerlerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve
diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması,
organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı,
muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği
kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak,
2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek,
3) İş yerlerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve
tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak,
4) İş yerlerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana,
ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda
çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak,
5) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve
uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri
konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak,
6) İş yerlerinde; çalışma ortamının gözetiminin yapılması, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği
yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek,
7) İş yerlerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu
konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama
gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlamak, hazırlanmasını sağlamak, bu konuyla ilgili
periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini
izlemek ve kontrol etmek,
8) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim
sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde İş Güvenliği
Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin ek-2’sinde yer alan Yıllık
Değerlendirme Raporu örneğine uygun olarak hazırlamak,
9) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve
uygulamasını kontrol etmek,
10) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin
prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek,
11) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen ya da belirlenecek iş sağlığı ve
güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirilmesi için gerekli işlemleri yapmak,
12) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak,
tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını
hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak,
13) Merkez teşkilatın; bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili
faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak, taşra teşkilatı
birimlerinin yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlamak,
75

Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi

14) İş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak, kurulca tespit edilen ve kayıt altına
alınan konuları bir rapor haline getirerek işverene sunmak,
15) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle
işbirliği yapmak.
k) İş güvenliği sorumlusu pozisyonundaki personel aşağıda belirtilen yetkilere sahiptir;
1) İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden
hayati tehlike arz edenlerin makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu
hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek,
2) İş yerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale
gerektirmesi halinde durumu işverene bildirerek söz konusu acil müdahale gerektiren işin durdurulması
dâhil her türlü önlemi almak, alınmasını sağlamak,
3) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve
araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek,
4) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla
işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.
l) İş güvenliği uzmanı olarak çalışan personel aşağıda belirtilen konulardan yükümlü ve
sorumludurlar;
1) İş güvenliği uzmanları, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Hakkında Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar
aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve iş yerinin
meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler,
2) İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden
dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur,
3) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına
neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği
uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde
kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır,
4) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri
ile iş güvenliği uzmanları, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan
çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.
m) Merkez teşkilatı işyeri hekiminin rehberlikle ilgili görevleri;
1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının
gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak,
2) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı,
kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel
koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı
kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak,
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3) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene
tavsiyelerde bulunmak,
4) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde
ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş
ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için
araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak,
5) Yemekhane, kreş ve emzirme odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve
eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği
beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak,
6) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve
tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak,
7) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana,
ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda
çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak,
8) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
n) İşyeri hekiminin risk değerlendirmesi ile ilgili görevleri;
1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve
uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri
konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak,
2) Gebe veya emziren kadınlar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı
olanlar, engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi
özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk
değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak.
o) İşyeri hekiminin sağlık gözetimi ile ilgili görevleri;
1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili
olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak,
2) Çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine yönelik koruyucu, birinci basamak
ayakta teşhis, tedavi ve iyileştirici sağlık gözetimini yapmak,
3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde
bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;
işlerin tehlike sınıflarına göre çalışanların ve özel politika gerektiren grupta yer alanlar (Gebe veya
emziren kadınlar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, engelliler, alkol,
ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar) için belirlenen periyodik
muayeneleri yapmak, yapılmasını sağlamak,
4) Merkez teşkilatında gerek görülmesi halinde; çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını
belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını İşyeri Hekimi ve Diğer
Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin ek-2’sinde yer alan
“İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu”nu düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,
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5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı,
madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için
gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış
çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini
tekrarlamak,
6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri
arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler
yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden
değerlendirmesini yapmak,
7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep
etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut
sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak,
8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra
gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak,
9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği sorumluları ile işbirliği
yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın
tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu
konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların
takibini yapmak ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Hakkında Yönetmeliğin ek-3’ünde yer alan “Yıllık Değerlendirme Raporu” örneğine uygun olarak, yıllık
değerlendirme raporunu hazırlamak,
10) Tıbbi atıkların kontrolü ve imhası için gereken tedbirlerin alınmasını sağlamak,
11) İhtiyaç duyulan tıbbi sarf malzemelerinin temin edilmesini sağlamak,
12) Sağlık hizmetlerine ilişkin işlemlerin istatistiki bilgilerinin tutularak ilgili yerlere
gönderilmesini sağlamak,
13) Merkez teşkilâtı personelinin kan grubu listesini güncelleyerek duyurulmasını sağlamak.
ö) İşyeri hekiminin eğitim, bilgilendirme ve kayıtla ilgili görevleri;
1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması
konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek,
2) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin
sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,
3) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel
sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel
koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini
sağlamak,
4) Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler
konusunda bilgilendirmek,
5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık
değerlendirme raporunu iş güvenliği sorumluları ile işbirliği halinde hazırlamak.
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6) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen ya da belirlenecek iş sağlığı ve
güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri İSG KATİP sistemi üzerinden İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürlüğüne bildirmek.
p) İşyeri hekiminin, ilgili birimlerle işbirliği görevleri;
1) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği sorumluları ile işbirliği içinde çalışma ortamının
gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,
2) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
3) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla
işbirliği yapmak,
4) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik
programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi
mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
5) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek hastalığı
ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, iş kazasına
uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle
işbirliği yapmak,
6) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,
7) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin
prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği sorumlularına katkı vermek,
8) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık
çalışma planını iş güvenliği sorumlularıyla birlikte hazırlamak,
9) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve
bu kişilerle işbirliği yapmak.
r) İşyeri hekiminin yetkileri;
1) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale
gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.
2) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve
araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
3) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla
işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.
s) İşyeri hekiminin yükümlülükleri;
1) İşyeri hekimi; İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu
kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve
işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık
dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı,
hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
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3) İşyeri hekimleri, işverene yazılı olarak bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması
gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi
hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi
hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle
yükümlüdürler.
4) İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile
işyeri hekiminin görevleri başlıklı dokuzuncu maddede belirtilen hususlara ait çalışmalarını, iş güvenliği
sorumluları ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.
5) İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.
ş) Merkez teşkilatı sağlık personelinin görevleri;
1) Sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
2) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve
yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
3) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve
işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
4) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin
yaptırılmasını sağlamak,
5) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
6) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak,
7) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri
hekimiyle birlikte çalışmak,
8) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek,
9) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve
bu kişilerle işbirliği yapmak,
t) Sağlık personelinin yetkileri;
1) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve
araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek,
2) Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve işyeri hekiminin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve
kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak,
u) Sağlık personelinin yükümlülükleri;
1) İşyerinde görevli sağlık personeli, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını
mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak,
işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel
sağlık bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdürler.
2) Sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı,
hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
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3) Sağlık personeli, görevlendirildiği işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve
tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdür.
ü) Görev alanına giren ve kendisine verilen diğer işleri yapmak, sorumluluklarını yerine getirmek.
B) Afet ve Acil Durum Koordinasyon Biriminin görev ve yetkileri
a) Teşekkülün afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili hizmetlerini, 5902 sayılı Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelik ve
diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek,
b) Teşekkülün, seferberlik ve savaş halleri ile ilgili iş ve işlemleri ve plânlarını yapmak veya
Teşekkül bünyesinde yapılmasını koordine etmek,
c) İlgili kuruluşu bulunduğumuz Bakanlık bünyesinde oluşturulan Afet ve Acil Durum Yönetim
Merkezinde yapılması öngörülen görevlerin Teşekkülce yerine getirilecek kısımlarının koordinasyonunu
sağlamak,
ç) Merkez teşkilâtı birimlerinin sivil savunma, tahliye ve acil durum plânlarının hazırlanmasını ve
güncellenmesini sağlamak, uygulamaları takip ve kontrol etmek, sivil savunma eğitim ve tatbikatlarında
birimler arasında koordinasyonu sağlamak,
d) Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri ile seferberlik ve savaş hali için gerekli olan
ödenekleri tespite etmek, bütçeye konulmasını teklif etmek,
e) Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetlerinin Teşekkülde yürütülmesi ile ilgili iş ve
işlemeleri koordine etmek, gerekli olan tesis, araç-gereç ve malzemeyi planlamak, planlanmasını
sağlamak; temin edilmesini, mevcutların bakımını ve korunmalarını takip ve koordine etmek,
f) Teşekküldeki sivil savunma görevini yürüten personelin eğitimlerini takip etmek, eğitim alması
gereken personelin teklifini yapmak,
g) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde merkez
teşkilatı iş yerlerinde yangın önleme tedbirlerinin alınmasını takip ve koordine etmek, taşra teşkilatında
uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini yerinde incelemek,
ğ) İş yerlerinde yangın, doğal afet ve bunun gibi durumlarda inceleme yapılması, rapor
hazırlanması, diğer kurum ve kuruluşlarla iletişim sağlanması gibi iş ve işlemleri yapmak,
h) Sivil savunma ve diğer hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve
bunların gereklerini yerine getirmek,
ı) Teşekkülde yürütülen afet, sivil savunma, acil, durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik
hizmetlerinin düzenlenmesini, yürütülmesini denetlemek,
i) Görev alanına giren ve kendisine verilen diğer işleri yapmak, sorumluluklarını yerine getirmek.
Lojistik Dairesi Başkanlığı (LOJ)
YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden;Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve 2873
sayılı oluru ile değişik görev tanımları.

MADDE 10- (1) Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usûl ve esasları;
organizasyon şemasında belirlenmiş birimler ile İdari Hizmetler Servisinin görevlerini ve bu Yönergenin
28 inci maddesinde belirlenmiş olan birim âmirlerinin ortak görev alanlarında belirtilen görevlerinin
birimlerindeki yönetim alanlarını kapsar.
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(2) Başkanlık organizasyon yapısında yer alan birimlerin görevleri Başkanlığa doğrudan bağlı
olarak görev yapan lojistik birim sorumlusu ile merkez teşkilatında Başkanlık birimlerinin birim
sorumlularının sevk ve idaresinde;
Yönetim Kurulunun 24/7/2014 tarihli ve 581/1 sayılı kararıyla değişik paragraf.

Sevkiyat Yönetim Biriminin görev ve

yetkileri; “Sevkiyat yönetim” sorumlularınca,
Yönetim Kurulunun 24/7/2014 tarihli ve 581/1 sayılı kararıyla eklenen paragraf. Gemi ve Konteyner Kiralama
Biriminin görev ve yetkileri; “Gemi ve konteyner kiralama” sorumlularınca,

Lojistik Saha Yönetim ve Raporlama Biriminin görev ve yetkileri; “Lojistik Saha Yönetimi ve
Raporlama” sorumlularınca,
Tedarik Biriminin görev ve yetkileri; “Tedarik Planlama ve Satınalma” sorumlularınca,
yerine getirilir.
Genel Müdürlüğün 21/3/2016 tarihli ve 6306 sayılı oluru ile yeni pozisyonların belirlenmesi ve pozisyon adlarında yapılan
değişikliğin, Yönetim Kurulunun 11/1/2013 tarihli ve 509/13 sayılı kararıyla SG Dairesi Başkanlığına verilen yetkiye istinaden “koordinatör”
sorumlusunun Yönergeye işlenmesi “Bandırma Lojistik Birimi”nde görev alanlarına göre yürütülen iş ve işlemler

“koordinatör” pozisyonunda istihdam edilen personel tarafından takip ve koordine edilir.
Destek hizmetler sorumluları daire başkanına doğrudan bağlı olarak, kendilerine tevdi edilen görevleri
yerine getirir.
(3) YK:27/11/2014 tarihli ve 596/17 sayılı kararıyla mülga fıkra.
Yönetim Kurulunun 24/7/2014 tarihli ve 581/1 sayılı kararıyla değişik paragraf. Bu kapsamda, Lojistik Dairesi
Başkanlığı organizasyon yapısındaki birimlerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve 2873 sayılı oluru
ile Veri Yönetim Birimi, 1/4/2014 tarihli ve 7863 sayılı oluru ile Ulaşım Hizmetleri Birimi, Daire Başkanlığının organizasyonundan çıkartılmıştır.

A) Sevkiyat Yönetim Biriminin görev ve yetkileri
YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve 2873
sayılı oluru ile değişik birim adı ve görev tanımları.

a)

YK:17/08/2022 tarihli ve 928/8 sayılı kararıyla değişik bent. YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent.

YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik bent. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli
ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel
Müdürlüğün 1/11/2016 tarihli ve 23939 sayılı oluru ile değişik bent. Yurt dışı satışlarla ilgili olarak; PS Dairesi

Başkanlığının Avrupa-Afrika-Orta Doğu İhracat Birimi, Asya-Pasifik İhracat Birimi ve Yurt İçi Satış
Birimince ERP kapsamına girilen satış bağlantısı ile ilgili bilgileri ve iş başlatma belgelerini; (İhracat
Beyannamesi Bilgi Formu, gözetim talebi ve ekli diğer dokümanları) esas alarak, lojistik hizmet
sürecinde görev alan diğer işletme müdürlüklerinin stok ve sevkiyat birimleriyle, işletme müdürlükleri ve
diğer ilgili taraflarla etkin iletişim kurarak, ürünlerin işletmeden limanlara ve ilgili diğer sevkiyat
yerlerine, buralardan müşteriye teslimine kadarki lojistik hizmet sürecini başlatmak, liman operasyonları
da dâhil olmak üzere koordine etmek ve yönetmek, süreç tamamlanıncaya kadarki işlemlerde kesintisiz
bir iş birliği sağlamak,
b) YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. PS Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve LOJ
Dairesi Başkanlığına, işletme müdürlüklerine gönderilen haftalık ya da aylık sevkiyat programlarına
uygun olarak stok kontrolünü ve üretim programını takip etmek, sevkiyat programı ve stok durumu ile
entegre olarak ürünlerin sevkiyata hazır hale getirilmesini sağlamak, ürünlerin yükleme gününden önce
ihraç limanında hazır bulunmasını sağlayacak şekilde nakliye sürecini yönetmek, işletme müdürlüklerinin
stok ve sevkiyat birimleriyle sürekli iş birliği içinde bulunmak, gümrük beyannamelerini açmak, işlem
tamamlandığında kapatmak, gümrük ve yükleme işinin yapılmasını sağlamak,
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c) YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. İşletme ve lojistik stok sahalarında satışa hazır
halde bulunan ürünlerin stok değişim durumlarını sevkiyat çıkışı ve üretimden stoka giren yönüyle güncel
olarak işletme müdürlükleri ve PS Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içinde ürün bazında izlemek ve gerek
duyulduğunda ilgili birimlerle stok mutabakatı sağlamak,
ç) Yapılan sevkiyatlarla ilgili dokümanların taşıyıcı firma tarafından PS ve LOJ Dairesi
Başkanlığına gönderilmesini sağlamak, mutabakatı sağlamak,
d) Yıllık satış plânına uygun olarak yurt dışı ve iç sevkiyat iş yükünü ve maliyetlerini
hesaplamak, maliyeti azaltıcı tedbirler almak, uygulamak, takip etmek,
e) CFR, CIP, CPT ve CIF satışlarda ürünün alıcının belirttiği varış limanına veya adresine
ulaştırılmasına kadarki sevkiyat sürecinde ortaya çıkabilecek sorunların ve aksaklıkların ortadan
kaldırılmasını sağlayacak önlemleri almak, çözümler üretmek, Lojistik Saha Yönetim ve Raporlama
Birimi ile iş birliği sağlamak,
f)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK:

Ürünlerin yurt dışı iştiraklere, satış acentelerine, distribütörlere
veya nihai tüketiciye ulaştığı son noktaya kadarki süreç içinde; sevkiyat sürecini, taşıma yöntemleri ve
güzergâh alternatiflerini, işletmelerin stok ve sevkiyat birimleri ve Bandırma’daki Lojistik Birimi ile
limanlarda yerine getirilecek faaliyetleri koordinasyon sağlayarak plânlamak, uygulanmaları takip ve
koordine etmek, Lojistik Saha Yönetim ve Raporlama Birimi ile iş birliği sağlamak,
12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.

g) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. Yönetim Kurulunun 24/7/2014 tarihli ve 581/1 sayılı kararıyla değişik
Başkanlığın Gemi ve Konteyner Kiralama Birimince
CFR, CIP, CPT, ve CIF satışlara yönelik olarak alımı yapılan navlun ile gözetmen hizmet alımı sonucunu
işletme müdürlüklerine ve lojistik sürecin diğer ilgili taraflarına bildirmek, süreci yönetmek,
bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.

ğ) Yönetim Kurulunun 24/7/2014 tarihli ve 581/1 sayılı kararıyla değişik bent. CIF bazında yapılan ihracatın navlun
bedeline ait faturayı kontrol ederek firmalara ödemesinin yapılması için Mİ Dairesi Başkanlığına
göndermek,
h) Yönetim Kurulunun 24/7/2014 tarihli ve 581/1 sayılı kararıyla mülga (h) bendi..
ı) Yönetim Kurulunun 24/7/2014 tarihli ve 581/1 sayılı kararıyla mülga (ı) bendi..
i) Yönetim Kurulunun 24/7/2014 tarihli ve 581/1 sayılı kararıyla mülga (i) bendi.
h)

Yönetim Kurulunun 24/7/2014 tarihli ve 581/1 sayılı kararıyla mevcut (j) bendi sıralamasının (h) bendi olarak değiştirilmesi.

SG, TG, LOJ ve
PS Dairesi Başkanlıkları faaliyet alanında oluşan bilgi, araştırma ve iş sonuçlarına dayalı olarak
Teşekkülün iç ve dış piyasada “orta ve uzun vadeli tahmini satış öngörüsünün” hazırlaması çalışmalarına
katılmak ve aktif destek sağlamak,
YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik bent. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent.

ı)

Yönetim Kurulunun 24/7/2014 tarihli ve 581/1 sayılı kararıyla mevcut (k) bendi sıralamasının (ı) bendi olarak değiştirilmesi.

YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik bent. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent. Teşekkülün

pazar
stratejileri ile farklı müşteri gruplarını dikkate alarak PS Dairesi Başkanlığınca yıllık olarak yapılacak
“pazarlama müşteri memnuniyet anketi”nin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarına aktif bir
şekilde katılmak,
i)

Yönetim Kurulunun 24/7/2014 tarihli ve 581/1 sayılı kararıyla mevcut (l) bendi sıralamasının (i) bendi olarak değiştirilmesi.

tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik bent. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent. Lojistik
faaliyetler yerine getirilirken rakip firmaların ürünleri, hizmet sunuşları, ambalaj, etiketleme,
fiyatlandırma, ödeme politikaları ve benzeri konularda elde edilen bilgileri; PS Dairesi Başkanlığı ve
diğer ilgili birimlerle paylaşmak,
YK:24/7/2014

83

Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi

j)

Yönetim Kurulunun 24/7/2014 tarihli ve 581/1 sayılı kararıyla mevcut (m) bendi sıralamasının (j) bendi olarak değiştirilmesi.

SG, TG, LOJ
Dairesi Başkanlıkları ve PS Dairesi Başkanlığı faaliyet alanında oluşan bilgi, araştırma ve iş sonuçlarına
dayalı olarak Teşekkülün iç ve dış piyasada “orta ve uzun vadeli tahmini satış öngörüsünün” hazırlaması
çalışmalarına katılmak ve aktif destek sağlamak,
YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent.

k)

Yönetim Kurulunun 24/7/2014 tarihli ve 581/1 sayılı kararıyla mevcut (n) bendi sıralamasının (k) bendi olarak değiştirilmesi.

Teşekkülün pazar
stratejileri ile farklı müşteri gruplarını dikkate alarak PS Dairesi Başkanlığınca yıllık olarak yapılacak
“pazarlama müşteri memnuniyet anketi”nin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarına aktif bir
şekilde katılmak,
YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent.

l)

Yönetim Kurulunun 24/7/2014 tarihli ve 581/1 sayılı kararıyla mevcut (o) bendi sıralamasının (l) bendi olarak değiştirilmesi.

Lojistik
faaliyetler yerine getirilirken rakip firmaların ürünleri, hizmet sunuşları, ambalaj, etiketleme,
fiyatlandırma, ödeme politikaları ve benzeri konularda elde edilen bilgileri PS Dairesi Başkanlığı ve diğer
ilgili birimlerle paylaşmak,
YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent.

m) Yönetim Kurulunun 24/7/2014 tarihli ve 581/1 sayılı kararıyla mevcut (ö) bendi sıralamasının (m) bendi olarak değiştirilmesi,
YK:18/6/2015 tarihli ve 637/2 sayılı kararıyla, YK: 20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik bent. Lojistik faaliyet alanına
giren konularda Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi Hakkında Küresel
Uyumlaştırma Sistemi (GHS) kapsamında kimyasal maddeler veya karışımlar için belirlenen standart
sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama kurallarını ve düzenlemeleri; AB’nin kimyasallarla ilgili
mevzuatını; uluslar arası ve yurt içi mevzuatı ve değişikliklerini takip etmek, görev alanıyla ilgili
konularda mevzuata ve düzenlemelere uyum sağlanması, uygulamalar, mevzuat çalışmaları ve görüş
oluşturulması konularında SG Dairesi Başkanlığının Dış İlişkiler ve Arz Uyumluluk Biriminin
koordinasyonunda yapılacak çalışmalara katılmak,
n) Yönetim Kurulunun 24/7/2014 tarihli ve 581/1 sayılı kararıyla mevcut (p) bendi sıralamasının (n) bendi olarak değiştirilmesi.
Teşekkülün kurucu üye olarak katıldığı EBA ve EBA’nın üst kuruluşu IMA-Europe ve İMMİB
kuruluşların çalışmaları kapsamında görev alanına giren lojistik iş ve işlemleri SG Dairesi Başkanlığının
ve/veya ilgili Genel Müdür Yardımcısının koordinasyonunda yerine getirmek,
o) Yönetim Kurulunun 24/7/2014 tarihli ve 581/1 sayılı kararıyla mevcut (r) bendi sıralamasının (o) bendi olarak değiştirilmesi.
Lojistik faaliyetlere yönelik konularda yatırım tekliflerinin ve bütçelerin hazırlanması için işletmeler ve
Lojistik Saha Yönetim ve Raporlama birimi ile iş birliği içinde bulunarak katkı sağlamak,
ö) Yönetim Kurulunun 24/7/2014 tarihli ve 581/1 sayılı kararıyla mevcut (s) bendi sıralamasının (ö) bendi olarak değiştirilmesi.
Lojistik Dairesi Başkanlığının faaliyetleriyle ilgili olarak Lojistik Saha Yönetim ve Raporlama Birimince
hazırlanacak aylık faaliyet raporu içinde yer alacak bilgileri hazırlamak, yorumlamak,
p) Yönetim Kurulunun 24/7/2014 tarihli ve 581/1 sayılı kararıyla mevcut (ş) bendi sıralamasının (p) bendi olarak değiştirilmesi.
Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
B) Lojistik Saha Yönetim ve Raporlama Biriminin görev ve yetkileri
YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve 2873
sayılı oluru ile değişik görev tanımları.

a)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK:

İşletmelerde, limanlarda, stok sahalarında ve diğer lojistik
faaliyetler içindeki uygulamaların ve lojistik malzemelerin iyileştirilmesi konularıyla ilgili araştırma
yapılması, taşıma yöntemleri ve güzergâh alternatiflerinin geliştirilmesi ve maliyetlerin azaltılması gibi
konularda sürekli inceleme ve çalışmalar yapmak, tespit edilen hususlarda yapılması gereken iyileştirme
çalışmalarını önermek,
12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.
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b) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. İşletme müdürlüklerinin faaliyet alanlarındaki iç
nakliyeleri ile işletme müdürlükleri arasındaki cevher ve konsantre cevher nakliye programlarını esas
alarak yıllık nakliye hizmet alımı iş yükünü ve maliyetlerini hesaplamak, maliyeti azaltıcı tedbirler
geliştirmek, ilgili birimlerle gerekli olan planlama, uygulama, takip ve koordinasyonu yapmak,
c)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK:

Ürünlerin torbalanması, ambalajlanması, şirinklenmesi,
paketlenmesi, istiflenmesi, müşteri talepleri doğrultusunda ambalaj malzemelerinin standartlarının
belirlenmesi ve geliştirilmesini, işletme müdürlüklerinin stok ve sevkiyat birimleri, Bandırma’daki
Lojistik Birimi ve limanlarda yürütülen faaliyet alanında iş birliğini ve uyumu sağlamak, bu görevlerin
yerine getirilmesinde Sevkiyat Yönetim Birimi ile sürekli koordinasyon içinde çalışmak,
12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.

ç)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK:

Ürün stoklama, yükleme-boşaltma ve paketleme tesisleri ile
demiryolu iltisak hatları için gerekli olan makine-teçhizat, bina ihtiyaçlarının belirlenmesi ve temini için
hazırlıklarını yapmak, tüm iç lojistik sisteminde iyileştirme ve yenileme faaliyetlerini ilgili daire ve
işletmeler ile birlikte yürütmek,
12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.

d) Konteynerlerin işletmelerde dolumu için gerekli düzenleme, tadilat, yatırım, kiralama ve
hizmet alımlarını gerçekleştirecek önlemleri almak, operasyonun yürütümüyle ilgili takibi ve
koordinasyonu sağlamak,
e) Karayolu taşıma firmaları, kooperatifleri ve TCDD ile olan iş ilişkilerinden doğabilecek
sorunların çözümüne yönelik iş ve işlemleri yapmak,
f)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK:

Taşıma ve stok alanlarını belirlemek, depolama, yükleme ve
taşıma esnasında ürünün ambalaj özelliğinin ve kalite değerlerinin korunması için işletmeler ve diğer
ilgili taraflarla birlikte standartları iyileştirici çalışmalar yapmak, belirlenmiş standartların sahadaki
uygulamalarını takip etmek, kaliteyi düşüren etkenler açısından gerekli işlemleri başlatmak, görülen
aksaklıkların giderilmesini sağlamak,
12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.

g) Satışa hazır ürünlerin stok yerlerinin seçimi ve bu yerlerin hazırlanması konularında ÜK
Dairesi Başkanlığının İşletmeler Koordinasyon Birimi ve işletme müdürlüklerinin ilgili birimleri ile iş
birliği içinde çalışmak, Başkanlığın bu konulardaki talep ve önerilerini anılan birimlere bildirmek,
ğ) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent.
İşletme müdürlüklerinde ihtiyaç duyulan torbalama, paketleme, ambalajlama işleri ve benzeri hizmet
alımı talepleriyle ilgili olarak mahallinde, Tedarik Biriminin koordinasyonunda yapılacak inceleme
çalışmalarına katılmak,
h) Lojistik faaliyet alanıyla ilgili yapılacak mal ve hizmet alımı ihalelerinin dokümanlarının
hazırlanmasında Tedarik Birimi ile iş birliği içinde çalışmak,
ı) YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik bent. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent. PS
Dairesi Başkanlığınca bildirilen; ambalaj, iç sevkiyat, yükleme, stok faaliyetlerinden kaynaklanan müşteri
şikâyetlerinin çözümü amacıyla şikâyete neden olan faaliyetle ilgili birimlerin açıklamaları ve görüşlerini
bu birimlere bildirmek, şikâyet nedenlerinin ortadan kaldırılması için tüm ilgili birimler ile işbirliği
içinde önlemler geliştirilmesini sağlamak,
i)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK:

İşletme ve diğer ilgili taraflarla işbirliği içinde gerekli ambalaj
malzemelerinin nitelik ve niceliklerini tespit etmek,
12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.

j) Ürünlerin kaliteli bir şekilde yüklenmesini ve taşınmasını temin etmek üzere gerekli önlemlerin
alınmasına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak; gerekli görülen malzeme ve operasyonlar üzerinde
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kontrol ve denetimin en üst seviyede sağlanabilmesi için uzman gözetim şirketlerinden hizmet satın
almak,
k) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent.
Lojistik faaliyet alanında geliştirilmesi gereken yatırım konularını işletmelerin planlama birimleri, stok ve
sevkiyat birimleri ile koordinasyon sağlayarak tespit etmek ve lojistik yatırım konularını eşzamanlı olarak
TMH Dairesi Başkanlığına ve SG Dairesi Başkanlığına teklif etmek, lojistik projelerin
gerçekleştirilmesinde gerekli olan koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
l) Lojistik faaliyetlere yönelik olarak yatırım tekliflerini hazırlamak ve lojistik maliyetlerin
belirlenerek yıllık bütçe içinde yer alacak boyutunu belirlemek, bu konularda işletmeler ve merkez
teşkilatında diğer ilgili birimlerle iş birliği içinde bulunmak, katkı sağlamak,
m) Lojistik faaliyetlerin ve maliyetlerinin izlenmesine yönelik performans izleme tablo formatını
belirlemek, lojistik maliyetlerin boyutunun periyodik olarak izlenebilmesi için Mİ Dairesi Başkanlığı ve
YBS Dairesi Başkanlığı ile işbirliği kurarak muhasebe sistemi içinde ve ERP veri tabanında lojistik
faaliyet bölümü oluşturulmasını, bilgi kayıtlarının işlenmesini sağlamak, ERP sistemi içinde veri girişini
izlemek, verileri değerlendirmek; “Teşekkülün birleştirilmiş aylık lojistik faaliyet raporu”nu ve “Yıllık
Lojistik Faaliyet Raporu”nu ve gerektiği zaman Başkanlığın brifing raporunu hazırlamak,
n) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
C) Tedarik Biriminin görev ve yetkileri
YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden;Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve 2873
sayılı oluru ile değişik görev tanımları.

a) YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik bent. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent. PS
Dairesi Başkanlığınca bildirilen satış hedefleri ve yıl içerisinde hedeflerde yapılabilecek değişikliklere
bağlı olarak, Sevkiyat Yönetim Birimi ile Lojistik Saha Yönetim ve Raporlama Birimince yapılacak
lojistik faaliyet alanında gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemleriyle ilgili olan mal ve hizmet alımlarının
düzeyinin belirlenmesi çalışmalarına katılmak, söz konusu ihtiyacın tedariki ile ilgili işlemlerini
başlatmak, tedarik sürecini yönetmek,
b) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. Yıllık
satış planı, sevkiyat plânı ve üretim plânlarına uygun olarak lojistik faaliyet alanında gerekli olan tedarik
iş yükünü, ihtiyaç duyulan yıllık mal ve hizmet alımını, maliyetlerini ve tedarik maliyetlerini azaltıcı
tedbirleri işletmelerin stok ve sevkiyat birimleri ve planlama birimleri ile koordineli olarak plânlamak,
uygulamak, uygulanmasını takip ve koordine etmek, Sevkiyat Yönetim Birimi ile Lojistik Saha Yönetimi
ve Raporlama Birimiyle iş birliği sağlamak,
c) YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. Haftalık ve aylık satış programını esas alarak,
lojistik faaliyet alanında yer alan lojistik malzeme stoklarını satış programına yeterliliği açısından
izlemek, işletmelerin “Stok ve Sevkiyat Birimleri” ve “Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimleri” ile
sürekli iş birliği içinde çalışmak, lojistik ihtiyaçlara göre gerekli tedarik sürecini başlatmak, gerekli olan
malzemelerin alımını gerçekleştirmek,
ç)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK:

Yönetim kurulunca belirlenmiş olan satın alma yetki sınırları
çerçevesinde; satışa hazır ürünlerin işletmelerden limanlara kadar olan sevkiyat işleri ile; işletme
müdürlükleri arasındaki cevher ve konsantre cevher nakliye programlarını esas alarak işletmeler arasında
cevher ve konsantre cevher taşınması nakliye işleri ve işletme müdürlüklerinin faaliyet alanlarındaki iç
nakliye ilgili ihale teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak ve ihale onayının alınması, ihalenin
gerçekleştirilmesi ve ihaleyle ilgili diğer işlemlerin yapılması için SA Dairesi Başkanlığına göndermek,
12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.
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d) Birim tarafından yapılan ihaleler için ihale yaptıktan sonraki sürecin gelişimini belirli
parametreleri dikkate alarak sözleşmeyi yürüten birimlerle iş birliği hâlinde yakından takip etmek ve
sonraki ihalelerde düzenleme yapmakla ilgili bir iş akışını şartname ve sözleşmelerde tanımlamak,
e) YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.
Lojistik faaliyet alanıyla ilgili mal ve hizmet alımları ile ilgili sözleşmelerin yürütümünde ortaya çıkan ve
yüklenici şikâyetlerine konu olan sorunların çözümünü ilgili birim ve personel ile iş birliği içinde
gerçekleştirmek,
f) YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. Lojistik faaliyet alanıyla ilgili olarak yapılacak mal
ve hizmet alımı ihalelerinin dokümanlarının hazırlanabilmesi için sevkiyat miktar ve yöntemiyle ilgili
verileri Sevkiyat Yönetim Biriminden, üretim programlarını ÜK Dairesi Başkanlığının ‘İşletmeler
Koordinasyon’ Biriminden ve ambalajlama ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin bilgileri işletmelerin stok
ve sevkiyat birimlerinden ve Lojistik Biriminden sağlamak,
g) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent.
İşletme müdürlüklerinin satın alma yetki sınırını aşan, lojistik faaliyet alanıyla ilgili sürekli ihtiyaç
duyulan mal alımları (torba, palet ve benzeri) ve hizmet alımlarına (torbalama, paketleme ve benzeri)
ilişkin olarak teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak ve ihale onayının alınması, ihalenin
gerçekleştirilmesi ve ihaleyle ilgili diğer işlemlerin yapılması için SA Dairesi Başkanlığına göndermek,
ğ) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli
ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile
değişik bent. İşletme müdürlüklerinde, liman sahalarında lojistik faaliyet alanında (torbalama, paketleme,
ambalajlama işleri ve benzeri) müteahhide yaptırılması teklif edilen hizmet alımı ihtiyaç taleplerini
Başkanlığın Lojistik Saha Yönetim ve Raporlama Birimi ve SA Dairesi Başkanlığının Hizmet Alımı
Uygulama ve Değerlendirme Birimi ile işbirliği sağlayarak; söz konusu lojistik faaliyet de dâhil olmak
üzere yerinde incelemek, işin kapasitesi, çalıştırılacak işçi sayısının ve maliyetinin belirlenmesi ve işin
müteahhide yaptırılıp, yaptırılmaması kararını etkileyecek inceleme raporunu Hizmet Alımı Uygulama ve
Değerlendirme Birimi ile birlikte hazırlamak, Hazine ve Maliye Bakanlığından hizmet alımı izninin
alınması gerektiğinde talebi, gerekçesiyle birlikte SA Dairesi Başkanlığına iletmek,
h)

YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük

Yüklenici işçisi
çalıştırılmasına dayalı ihalelerde yaklaşık maliyet hesaplanmadan önce; hizmet alımıyla yaptırılacak işin
uzmanlık alanına, zorluk durumuna veya başka bir gerekçeye dayalı olarak, bu hizmet alanında
çalıştırılacak yüklenici işçisine asgari ücretin üzerinde ödeme yapılması öngörülmesi halinde ve bu işte
yeni bir iş grubu veya unvanı yer almış ise ve daha önce Genel Müdürden veya yönetim kurulundan
alınmış bir izin yok ise; yaklaşık maliyette dikkate alınacak ücretin brüt asgari ücretin en az yüzde kaç
fazlası olacağına ilişkin olarak SA Dairesi Başkanlığından görüş alınmasını müteakip, hizmet alımının
yaklaşık maliyetini hesaplamak,
Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent.

ı) Lojistik faaliyetlerle ilgili ve işletme müdürlükleri arasındaki cevher ve konsantre cevher
nakliye hizmet alımıyla ilgili olarak ihalesi yapılan ve sözleşmeye bağlanan mal alımı ve hizmet alımının
ara hak ediş, kesin hak ediş ödemelerinin kontrolleri ile teminatın serbest bırakılması işlemlerini bu
Yönergenin Ek-1’inde yer alan “Satın Alma Sonrası İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak yerine getirmek,
i) Lojistik faaliyetlerle ilgili sözleşmeye bağlanmış ve hak ediş kontrolleri yapılan mal alımları ve
hizmet alımları ile ilgili olarak işin kesin kabulü yapıldıktan sonra yüklenicinin “iş bitirme belgesinin
düzenlenmesi ve onaylanması” talebinin karşılanmasına yönelik iş ve işlemleri yerine getirmek,
j) Ürünün veya verilecek hizmetin beklenen gereklilikleri sağlayıp, sağlamadığını yerinde görmek
amacıyla lojistik mal ve hizmet temin edilen ve/veya edilecek tedarikçilerin kalite politikaları
çerçevesinde denetimlerini yapmak,
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k)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK:

Lojistik faaliyet alanıyla ilgili mal ve hizmet alımlarına yönelik
sözleşmelerin işletme müdürlükleri ve liman sahalarındaki yürütümünde ortaya çıkan yüklenici
şikâyetleri ile tedarikçi kaynaklı şikâyet çözüm sürecini yönetmek,
12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.

l) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
Ç) Gemi ve Konteyner Kiralama Biriminin görev ve yetkileri
Yönetim Kurulunun 24/7/2014 tarihli ve 581/1 sayılı kararıyla kurulan birimin görev tanımları.

a) PS Dairesi Başkanlığının talebi üzerine ve taleplerinde yer verilen bilgiler doğrultusunda, “Eti
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (g)
Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde; CFR, CIP, CPT ve CIF satışlar için piyasadan fiyat araştırması
yaparak navlun teklifi toplamak, değerlendirmek, gerekli onayları almak ve Başkanlığın Sevkiyat
Yönetim Birimine göndermek,
b) PS Dairesi Başkanlığı ve LOJ Dairesi Başkanlığının hizmet alanıyla ilgili yurt dışı kurye
hizmetlerinin yaptırılması için piyasadan teklif toplamak, değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
c) PS Dairesi Başkanlığınca müşteriyle yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde; ihraç edilen
ürünlerin hazırlanması, yüklenmesi ve sevkiyat süreci içerisindeki faaliyetlere alıcı ve satıcı dışında
tarafsız olarak nezaret edilmesi; numune alınması, rutubet ve ağırlık tespitinin yapılması ve bu işlemlerle
ilgili gerekli raporların hazırlanması işlerini kapsayan, gözetmen hizmet alımını yapmak; hizmet alımı
sonucunu işin yürütümü, dosya takibi ve hak ediş kontrolleri için Başkanlığın Sevkiyat Yönetim Birimine
ve PS Dairesi Başkanlığına göndermek,
ç) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Mİ)
MADDE 11- (1) Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usûl ve esasları;
organizasyon şemasında belirlenmiş birimler ile İdari Hizmetler Servisinin görevlerini ve bu Yönergenin
28 inci maddesinde belirlenmiş olan birim âmirlerinin ortak görev alanlarında belirtilen görevlerinin
birimlerindeki yönetim alanlarını kapsar.
(2) Başkanlık organizasyon yapısında yer alan birimlerin görevleri birim sorumlusunun sevk ve
idaresinde;
Merkez Muhasebe Biriminin görev ve yetkileri; muhasebe sorumlularınca,
YK:9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla Daire Başkanlığı organizasyonundan “İşletmeler Muhasebe Birimi” kaldırıldığından
mülga paragraf.

İhracat Muhasebe Biriminin görev ve yetkileri; muhasebe sorumlularınca,
Yönetim Kurulunun 20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik paragraf.

Bütçe ve Bilanço Biriminin görev ve

yetkileri; bütçe ve bilanço sorumlularınca,
Genel Müdürlüğün 23/11/2015 tarihli ve 33422 sayılı oluru ile yeni pozisyoların belirlenmesi ve pozisyon adlarında yapılan
değişikliğin, Yönetim Kurulunun 11/1/2013 tarihli ve 509/13 sayılı kararıyla SG Dairesi Başkanlığına verilen yetkiye istinaden “vezne”
sorumlusunun Yönergeye işlenmesi Finansman Biriminin görev ve yetkileri “finansman” ve “vezne”

sorumlularınca,
Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla değişik paragraf.

Vergi sorumlularınca,
yerine getirilir.
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Genel Müdürlüğün 21/3/2016 tarihli ve 6306 sayılı oluru ile yeni pozisyonların belirlenmesi ve pozisyon adlarında yapılan
değişikliğin, Yönetim Kurulunun 11/1/2013 tarihli ve 509/13 sayılı kararıyla SG Dairesi Başkanlığına verilen yetkiye istinaden “koordinatör”
sorumlusunun Yönergeye işlenmesi “Merkez Muhasebe” ve “Finansman” birimlerinin görev yetki ve

sorumlulukları “Koordinatör” sorumlularının ikinci derece sevk ve idaresinde yerine getirilir, takip ve
koordine edilir.
Destek hizmetler sorumluları daire başkanına doğrudan bağlı olarak, kendilerine tevdi edilen
görevleri yerine getirir.
Bu kapsamda, Mali İşler Dairesi Başkanlığı organizasyon yapısındaki birimlerin görev ve
yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
A) Merkez Muhasebe Biriminin görev ve yetkileri
a) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:8/9/2014 tarihli ve 585/8 sayılı kararıyla değişik bent. Merkez
teşkilatı harcama tutarlarını kontrol etmek, aylık mali bilgiler tablolarını hazırlamak, Kamu İhale
Kanununa göre doğrudan temin yoluyla alınan mal ve hizmet ile yapım işlerine ait ödenekleri takip
etmek,
b) Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla mülga bent. Mülga.
YK:9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla Bütçe ve Bilanço Biriminin görevi olarak tanımlandığından mülga (c) bendi.
ç) YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla mülga bent.

c) YK:9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla değişik bent. Merkez ve taşra teşkilatının aylık mizan bakiyelerini
ve hesaplarını kontrol etmek, yurt içi ve yurt dışı gerçek ve tüzel kişilerin cari hesap bakiyeleri ile ilgili
olarak, firmalardan talep gelmesi halinde mutabakatını sağlamak,
ç) Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla mülga bent. Mülga.
d) YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik. Yurt dışından ithal edilen
malzemeler ile ilgili olarak açtırılan akreditif hesaplarının kayıtlarını tutmak, aylık ve yıllık hesap
özetlerini hazırlamak, SA Dairesi Başkanlığı ve banka nezdinde mutabakatını yapmak,
e)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK:

Merkez teşkilatından ayrılan personelin borç
ve alacaklarını takip etmek, stajyer öğrencilerin puantajları ve bununla ilgili yazışmaları yapmak,
9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik.

f) YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla
Hukuk Müşavirliğine aylık olarak bildirmek,

bent sıralamasında yapılan değişiklik.

Avukatlık vekâlet ücretlerini

g) YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla değişik bent. Gider karşılığı yapılan tahsilat hesapları ile geçici
vergi dönemlerinde ve yıl sonunda hesapları kâr-zarar hesaplarına aktarmak,
ğ) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.
Kadrolu işçiler dâhil merkez teşkilâtı personelinin yurt içi ve yurt dışı görev seyahatleriyle ilgili görev
yolluğunun ödenmesine ilişkin mahsubunu hazırlamak,
h) YK: 9/6//2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla değişik bent. Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen bağlı
ortaklık ve işletmelerin Teşekkülle ilgili devam eden iş ve işlemlerini yapmak, Çayeli Bakır İşletmeleri
A.Ş. ve iştiraklerden alınacak kira ve temettü gelirlerinin aylık ve yıllık mahsubunu yapmak,
YK:9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla Bütçe ve Bilanço Biriminin görevi olarak tanımlandığından mülga (j.k,l,m) bentleri.

ı) YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla değişik bent.
Teşekkülün yatırım harcamalarını muhasebeleştirmek, ödenek aşımı olup olmadığını hesaplarında kontrol
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etmek, Teşekkülün aylık yatırım harcamalarını hazırlamak; SG Dairesi Başkanlığına bildirmek, yıl
sonunda bilânçoya esas Genel Müdürlük yatırım harcamaları tablosunu hazırlamak, Genel Müdürlük
yatırım programında bulunanlardan tamamlanan ve geçici kabulü yapılan yatırım projelerinin sabit
kıymet kütüğüne ve hesaplarına intikali için gerekli olan olur veya yönetim kurulu kararını almak ve söz
konusu işlemle ilgili olarak SG Dairesi Başkanlığına bilgi göndermek,
i)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK:

9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik. Merkez

teşkilatı birimleri tarafından ambardan
alınan sarf malzemelerinin giriş/çıkış mahsuplarını yapmak, ambar stokları tabloları ile malzeme tüketim
tablolarını hazırlamak,
j) YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik. Genel Müdürlük, yıl içinde sabit
kıymetlere alınan her türlü sabit kıymetin mahsubunu yapmak ve demirbaş programı kütüğüne intikalini
sağlamak, yıl sonunda sabit kıymetlerin yıllık amortismanlarını hesaplamak, amortisman mahsubunu
düzenlemek ve sabit kıymet ile kayda tabi malzemelerin envanter çalışmalarını koordine etmek,
k)

YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında

yapılan değişiklik. Sabit

kıymetlerin ve kayda tabi malzemelerin sayımına ilişkin komisyon oluşturmak, sayım
sonuçlarını kayıtlarla karşılaştırmak, kayıtlarla sayım bilgileri arasında fark oluşması durumunda; merkez
teşkilatın bilgisayar ve donanımları, yazıcı ve tarayıcılar ile ilgili farklılıkları; bunların dışında kalan
demirbaş ve kayda tâbi malzeme farklılıklarını; malzemelerle ilgili olan birimlerle gerekli mutabakat
sağlandıktan sonra mahsup işlemlerini yapmak,
l)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK:

Merkez teşkilatının Genel Müdürlük iznine
tabi makine, ekipman ve demirbaş alım programı ile kayda tabi kıymetler alım programı kapsamında
gerçekleşen malzeme alımlarını takip etmek ve sabit kıymet ile kayda tabi malzeme kayıtlarına intikalini
sağlamak,
9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik.

m)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK:

sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik. Merkez teşkilatı maddî olmayan duran
varlıklarının; kuruluş ve örgütlenme giderleri ile özel tükenmeye tâbi varlıkların yıl sonunda itfalarını
hesaplamak ve mahsuplaştırmak, yıl sonunda maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıkların
bilânço tablolarını hazırlamak,
9/6/2016 tarihli ve 695/6

YK:9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla mülga (ş) bendi.
YK:9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla Bütçe ve Bilanço Biriminin görevi olarak tanımlandığından mülga (t) bendi.

n) Yönetim Kurulunun 22/12/2021 tarihli ve 888/17 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent
Personel özel kesintileri ile ilgili
fatura işlemlerini yapmak,
sıralamasında yapılan değişiklik. YK:1/11/2013 tarihli ve 556/7 sayılı kararıyla eklenen bent.

o) Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla mülga bent. Mülga.
YK:9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla mülga (v) bendi
YK:9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla “İşletmeler Muhasebe Biriminin” organizasyondan kaldırılması nedeniyle mülga birim
başlığı
YK:9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla Bütçe ve Bilanço Biriminin görevi olarak tanımlandığından mülga (a) bendi.

ö) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla
değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla değişik bent.
Sözleşmeleri Genel Müdürlükçe yapılan merkez ve taşra teşkilatı mal, hizmet ve yapım işlerine ait gerçek
ve tüzel kişilerden alınan fatura vb. belgelerin ETİ-KKYS üzerinden intikal ettirilmesini müteakip mali
mevzuat yönünden kontrol ederek tahakkuklarını yapmak,
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p) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında
yapılan değişiklik. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük
Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent. Hak edişlerin hesap
bazında takibi yapılarak, ödemeleri yapılacak olan son hak edişlerin LOJ ve SA Dairesi Başkanlıklarınca
kontrol işlemi bittikten sonra alınacak talimata göre tahakkuklarının yapılarak ödenmesini sağlamak,
r)

YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında

yapılan değişiklik.

Bütçe ile ilgili ödenek ihtiyacı doğması halinde Bütçe ve Bilanço Biriminden talep etmek,

YK:9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla mülga (d ve e) bentleri.

s) YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla değişik bent. Firmalarla cari hesap mutabakatı yapmak ve yapılan
kesintilerle ilgili makbuzları hazırlayarak firmaya göndermek,
YK:9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla mülga (g,ğ,h,i,j) bentleri.
YK:9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla Bütçe ve Bilanço Biriminin görevi olarak tanımlandığından mülga (ı) bendi.

t) YK: 9/6/2016
muhasebeleştirmek.

tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla değişik bent.

Teşekkülün işçi ve memur bordrolarının

u) Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla mülga bent. Mülga.
ü)

Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla

Maddi ve maddi olmayan duran
varlıklar ile yatırım hesaplarını takip etmek, işletme yatırım programında bulunan tamamlanan ve geçici
kabulü yapılan projelerin sabit kıymet kütüğüne ve hesaplarına intikali için gerekli olan iş ve işlemleri
yerine getirmek,
değişik bent. YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik.

v) Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla mülga bent. Mülga.
y)

YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla Finansman Biriminin görevi iken Merkez Muhasebe Biriminin görevi olarak

Personel maaşları ile diğer yan ödemeleri ve personel maaşlarından kesilen özel kesintileri
(icra, üyelik aidat vb.) muhasebeleştirmek ve rotatif iş avansı, harcırah avansı ve diğer iş avanslarından
yapılan harcama belgelerinin kapatma mahsubunu yapmak,
tanımlanan bent

z) Teşekküle ait olup çalıştırılması düşünülmeyen maden sahası ve sınırlı alanlarının
değerlendirilmesini sağlamak amacıyla redevans, kira, royalty ve benzeri yöntemlerle üçüncü şahısların
işletimine bırakılan sahaların redavans ve diğer alacaklarını tahsil etmek, dekontlarını, alacak tahsilatını
bildiren birime göndermek,
aa)

YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla İhracat Muhasebe Biriminin görevi iken Merkez Muhasebe Biriminin görevi

olarak tanımlanan bent

Genel Müdürlük yemek maliyetini mahsuplaştırmak

bb) YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında
personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.

yapılan değişiklik.

Birimin faaliyetlerinin ve

B) İhracat Muhasebe Biriminin görev ve yetkileri
YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla (C) bendinin (B) bendi olarak değişikliği.

a) Teşekkülün sigorta işlemlerini muhasebeleştirmek ve sigorta şirketi ile aylık mutabakatları
yapmak ve SA Dairesi Başkanlığına bilgi vermek,
b) PS Dairesi Başkanlığının düzenlemiş olduğu yurt dışı satış ve dispeç geliri faturaların
tahakkuklarını yapmak, tahsilâtı yapılan yurt dışı satış faturaları ve dispeç faturalarının muhasebe
işlemlerini yapmak, satışı yapılan ürünlerle ilgili ton, dolar, avro ve TL. bazında satış hâsılatını ve dispeç
alacaklarını PS Dairesi Başkanlığına bildirmek,
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c) Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla değişik bent. Aylık ve yıl sonunda ihracat ve dispeç
bedelinden doğan döviz bazında firma alacaklarımızı Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımlamış olduğu
kur üzerinden değerleyerek mahsup işlemini yapmak,
ç) Yurt içi ve yurt dışı firmalardan alınan sipariş avanslarının muhasebe işlemlerini yapmak,
d)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme
Müdürlüğü Lojistik Biriminin yapmış olduğu nispi aidat harcamalarının mahsubunu yapmak ve İstanbul
Maden ve Metal İhracatçılar Birliği ile nispi aidatlarına ait mutabakatı sağlamak,
değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent.

e) Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla değişik bent. Genel Müdürlüğün bankalar nezdinde
aktif olan aslî ve geçici döviz ve TL. hesaplarının aylık mutabakatını yapmak, her ay vadesiz döviz
tevdiat hesaplarının kur değerlemesini yapmak, yıl sonunda bankalardaki vadesiz, aslî ve geçici; döviz ve
TL. hesaplarının faiz tablolarını hazırlamak ve bankalarla yazışmalarını ve mutabakat işlemlerini yapmak,
YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla mülga ( f) bendi.

f) YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik. Bor ürünleri satış tutarı
üzerinden BOREN payını hesaplamak ve muhasebeleştirilmesini yapmak, ödenmesi gereken
yükümlülükleri Finansman Birimine bildirmek,
g)

Yönetim Kurulunun 22/12/2021 tarihli ve 888/17 sayılı kararıyla değişik bent. Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9

sayılı kararıyla değişik bent. YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik. Yurt

dışına sevk edilen
ürünler için çeşitli firmalara yapılacak kargo, navlun, komisyon, nezaret, gözetim, yükleme, boşaltma ve
benzeri işlemlere ait faturaların tahakkuklarını yapmak,
YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla mülga (h) bendi.
YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla Merkez Muhasebe Biriminin görevi olarak tanımlandığından mülga (ı) bendi.

ğ) YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik. Genel Müdürlükçe yapılan yurt
içi satışların faturaların tahakkuk, tahsil ve muhasebeleştirme işlemlerini yapmak,
h) Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla mülga bent. Mülga.
ı) Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla eklenen bent. Genel Müdürlükçe yapılan yurt içi
ürün satışları ve diğer satış faturalarının tahakkuk, tahsil ve muhasebeleştirme işlemlerini yapmak,
i)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla

Merkez teşkilatının dahilî fon kapsamında yapılan sigortaların; emtia nakliyat sigortaları,
hırsızlık sigortaları, cam kırılması, elektronik cihaz, makine kırılması sigortaları ile yangın ve yangın ek
teminatları kapsamında değerlendirilen emtia sigortalarının kayıtlarını tutmak ve hesaplarını kontrol
etmek, yıl sonunda bilanço föyü hazırlamak,
eklenen bent.

j) Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla eklenen bent. Bankaya yatırılan analiz ve şartname
bedellerinin muhasebe işlemlerini yapmak,
k) Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla eklenen bent. İhraç kayıtlı satışlar ve ihracatla ilgili
alınan nakit teminatların ilgili başkanlıkların talimatı doğrultusunda iade edilmek üzere, tahakkukunu
yapmak,
l) YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında
personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
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C) Finansman Biriminin görev ve yetkileri
YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla (Ç) bendinin (C) bendi olarak değişikliği.

a) Teşekkülün nakit ihtiyacını belirlemek ve günlük nakit cetvelini hazırlamak,
b) Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla değişik
Genel Müdürlükçe ödenmesi gereken ve Vergi Birimince bildirilen, kurumlar vergisi, gelir vergisi,
damga vergisi, katma değer vergisi, devlet hakkı, motorlu taşıtlar vergisi, emlâk vergisi, çevre temizlik
vergisi ve diğer kanunî yükümlülükleri süresinde ilgili kurum ve kuruluşlara ödemek,
bent.

c) Teşekkülün kredi ihtiyacı olması halinde yurt içi veya yurt dışından en uygun şartlarda kredi
temin edilmesini sağlamak, alınan kredilerin kambiyo mevzuatı ve taahhütle ilgili sorumlulukları takip
etmek, kredi faiz ve taksit ödemelerini vadesinde yapmak,
ç) Teşekkülün işlemlerini yürüteceği bankanın belirlenmesi amacıyla ihaleye çıkmak, ihale
üzerinde kalan banka ile gerekli koordinasyonu sağlamak,
d) Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla değişik bent. Stratejik hedefler ve performans
hedefleri ile uyumlu olması yönüyle SG Dairesi Başkanlığının ilgili birimiyle iş birliği sağlayarak
bakanlıklar ve Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden talep edilen bilgiler ile
yatırım ve finansman programını hazırlamak ve talep eden kurum ve kuruluşlara göndermek,
e) Aylık performans kriterleri kapsamında Teşekkülün aylık olarak borç-alacak, nakit hareketleri
ve nakit durumunu gösteren tablolarını hazırlamak ve ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek,
f) YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla değişik bent. Başkanlığa gönderilen tahvil, tapu, teminat
mektubu, hisse senedi, senet, bono, çek ve benzeri kıymetli evrakı kıymetli evrak kasasında muhafaza
etmek, kesin ve avans teminat mektuplarının; teminat mektubu süre uzatım yazılarının; yapım işlerine ait
geçici teminat mektupları ile kesin teminat mektuplarının teyidini istemek, işi biten teminat mektuplarını
ilgili başkanlıklardan alınan talimat doğrultusunda kıymetli evrak kasasından ihraç etmek, Genel
Müdürlük ve işletme müdürlüklerinin ihtiyacı için yapılan mal, hizmet ve yapım ihaleleri ile ilgili olarak
Genel Müdürlükçe yapılan ve Başkanlığa gönderilen sözleşmelerin damga vergisinin alınıp alınmadığını
kontrol etmek ve bankalara yatırılan damga vergisi dekontlarının mahsubunu yapmak, nazım hesaplara
giriş/çıkış mahsup işlemlerini yapmak, yıl sonunda piyesleri çıkartarak Bütçe ve Bilanço Birimine
vermek,
g) YK: 1/11/2013 tarihli ve 556/7 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla değişik bent. Nakit
ve Kıymet Muhafaza Esasları Yönergesine göre bir defada ödemesi yapılan, sözleşmeye bağlanmış veya
bağlanmamış cari ödemeler ile vadeli ödemeleri vadelerinde ödenmesini gerçekleştirmek. Personele
ödenen rotatif iş avansları ve harcırahlara ait ödemeleri gerçekleştirmek. Diğer ödemelerle ilgili olarak
hesaplara alınan tahakkuk etmiş her türlü ödemenin gerekiyorsa SGK borcu sorgulayarak ve yine
gerekiyorsa vergi borcu olup olmadığına dair belgeyi isteyerek ödemelerini gerçekleştirmek. Başkanlıkça
tahsil edilmesi gereken analiz bedeli, damga vergisi, şartname bedeli vb. tahsilatları yapmak,

bent.

ğ) Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla değişik
Yurt dışından alınacak mal ve hizmetlerle ilgili olarak akreditifi açtırmak,

h) Hukuk Müşavirliğinden, SGK’dan, vergi dairelerinden ve icra müdürlüklerinden alınan,
firmalarla ilgili ödeme emri, ceza bildirisi ve haciz ihbarnamesi ile ilgili olarak Teşekkül hesaplarındaki
borç-alacak durumunu öğrenmek ve Hukuk Müşavirliğine bildirmek, temlikle ilgili olarak temlik verene
firmanın haczi, icrası, temliğinin olup olmadığını bildirmek ve ödeme önceliğine göre ödemeleri
gerçekleştirmek,
ı) Veznenin para ihtiyacını temin etmek, ödeme ve tahsilatlarla ilgili olarak her gün saat 16;30 da
mutabakat sağlamak ve kasa tutanağını hazırlamak,
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i) YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla değişik bent. Merkez ve taşra teşkilâtı birimlerinin ihtiyacı olan
teminat mektuplarını en uygun şartlarla temin etmek, hesaplara intikalini sağlamak, iadesi gereken
teminatları ilgililere elden teslim etmek veya ilgili bankaya göndermek ve çıkış işlemini gerçekleştirmek,
j) Merkez ve taşra teşkilâtı birimlerince talep edilen, SGK’na borcu yoktur yazısını ilgili sigorta
müdürlüğünden temin etmek ve talep eden birime göndermek,
k) YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla değişik bent. Personel maaşlarının ve personel maaşlarından
yapılan özel kesintilerin ilgili yerlere ödemelerini gerçekleştirmek,
l) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511
sayılı oluru ile değişik bent. Merkez ve taşra teşkilâtının, SGK kesenek ve primleri ile karşılıklarını, emekli
ikramiyeleri ve makam temsil tazminatları ile Kurumun yüzde yirmi (%20) ek karşılıklarını SGK’na
ödemek ve muhasebeleştirmek, dekontlarını konu alanlarına göre İKY ve SA Dairesi Başkanlıklarına ve
SGK’na göndermek,
m) Personele, genel müdürlük oluru ile alınan serbest otobüs kartı ücretini EGO Genel
Müdürlüğüne ödemek ve serbest otobüs kartı talep eden merkez teşkilâtı birimlerine dağıtımını yapmak,
n) Takasbank internet sayfasından Teşekkülün enerji dengesizlik teminat tutarlarını takip ederek
Takasbank ve TEİAŞ’a ödemek,
o)

YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük

TEİAŞ’a ait elektrik
faturasının ödemesi varsa ödemesini, tahsilât varsa tahsilâtını yapmak, TMH Dairesi Başkanlığınca
bildirilen otoprodüktör yıllık lisans bedelinin EPDK’na ödemesini yapmak,
Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent.

ö) YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla değişik alt bent.
Teşekkülce bağlı şirket ve iştiraklere ödenecek sermaye payını zamanında tediye etmek ve karşılığında
ÜK Dairesi Başkanlığınca bağlı şirket ve/veya iştirakten temin edilen geçici ilmühaberleri ve hisse
senetlerini teslim almak ve hesaplara intikalini gerçekleştirmek,
p) PS Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yurt dışı iştiraklerin sermaye artırımı veya
azaltılması, temettü dağıtımı ve benzeri konulardaki malî işlemleri değerlendirmek ve yönetim kurulunun
onayına sunmak, Yüksek Planlama Kurulundan karar alınması için gerekli olan iş ve işlemleri yapmak,
YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla Merkez Muhasebe Biriminin görevi olarak tanımlandığından mülga (r) bendi.

r) YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında
personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.

yapılan değişiklik.

Birimin faaliyetlerinin ve

Ç) Bütçe ve Bilanço Biriminin görev ve yetkileri
YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla (D) bendinin (Ç) bendi olarak değişikliği.
Yönetim Kurulunun 20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla birimin adında yapılan değişiklik.

a) YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla değişik bent. Merkez ve taşra teşkilâtı birimlerinin aylık mizan,
gider ve maliyet cetvellerini hazırlamak,
b) Bilânçoların hazırlanmasında kullanılacak usûl, metot ve teknikleri tespit etmek,
c) Yönetim Kurulunun 20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik bent. Teşekkülün füzyon bilânçosu ile kâr ve
zarar tablolarını hazırlamak ve yönetim kurulunun onayına sunmak,
ç) Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla değişik
Merkez ve taşra teşkilâtı birimlerinin bilânçolarının yürürlükteki mevzuata ve ihtiyaçlara uygun
olarak hazırlanması için gerekli tedbirleri almak, üç aylık, altı aylık ve yıllık bilânçoları kanunî süresi
bent.
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içinde hazırlamak, yıllık bilânçonun yönetim kurulunca onaylanmasını müteakip, bilânçoları Teşekkülün
ilgili kuruluşu bulunduğu Bakanlık, Sayıştay Başkanlığına ve Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler
Genel Müdürlüğüne göndermek,
d) Yönetim Kurulunun 20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik bent. Tekdüzen muhasebe sistemine göre
Teşekkülün genel muhasebe ve maliyet muhasebesiyle ilgili plân, politika ve işlemlerini geliştirmek, yarı
mamul ve mamul maliyetlerini kontrol etmek ve kayıt usûlleriyle ilgili standartları hazırlamak, malî
tahliller yapmak ve bu çalışmalara ait sonuç raporları düzenlemek,
e) Maliyetin tahmin edilmesi için izlenecek yol ve yöntemleri tespit etmek, ürünleri
değerlendirmek için uygulanabilecek maliyet standardını ÜK ve SG Dairesi Başkanlığı ile birlikte
hazırlamak ve geliştirmek,
YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla Mülga (f) bendi.

f) YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik. Teşekkülün genel yatırım ve
finansman programının hazırlanması ve gerektiğinde revize edilmesi çalışmalarında görev
almak,
g) YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik. Merkez ve taşra teşkilâtı
birimlerinin sabit kıymet hareketleri, kâr ve zarar işlemlerini diğer birimlerle koordinasyonu
sağlayarak sonuçlandırmak,
ğ) YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla değişik alt bent. YK:
Bağlı şirket ve yurt içi iştiraklerin yıllık
bütçe ve iş programları ile yıl sonu bilânço ve gelir tablolarını kontrol etmek,
9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik.

h) YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla değişik alt bent. YK:
9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik. Bağlı şirket ve yurt içi iştiraklerle ilgili
olarak denetim temsilcileri ve bağımsız denetim firmaları tarafından hazırlanan denetim raporları
ile çeşitli malî rapor ve tabloları malî açıdan incelemek ve ÜK Dairesi Başkanlığına bildirmek,
ı) YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik. SG Dairesi Başkanlığınca
performans izleme kriterleri içinde belirlenen ancak muhasebe hesap planında yer almadığından
dolayı performansı izlenemeyen konuları; mevzuatta meydana gelen değişiklikleri ve
uygulamada ortaya çıkabilecek durumları göz önünde bulundurarak Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Muhasebe Esasları Yönergesinde yapılacak değişiklikleri SG Dairesi Başkanlığına
bildirmek,
i) YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik. Sayıştay Başkanlığı
raporlarında Mİ Dairesi Başkanlığının faaliyet alanındaki görevleri ilgilendiren temennileri
cevaplandırmak, Sayıştay Başkanlığı denetçilerince istenilen bilgileri hazırlamak,
j) YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik. Kurum ve kuruluşlarca
istenilen malî bilgileri hazırlamak ve talep eden kuruluşa göndermek,
k) Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla değişik bent. Yönetim Kurulunun 20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı
Teşekkülün stratejik
planını, kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedeflerini ve performans programını ve tüm faaliyetlerin
harcama ve gelir beklentilerini esas alarak, birimlerle koordinasyon ile yürürlükteki mevzuata ve
ihtiyaçlara uygun olarak merkez ve taşra teşkilatı birimlerinden gerekli bilgileri alarak Teşekkül bütçesini
hazırlamak, kesinleştirmek; yönetim kurulunun onayını müteakip, kanunî süresi içinde Teşekkülün ilgili
kuruluşu bulunduğu Bakanlığa, Sayıştay Başkanlığına ve Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel
Müdürlüğüne göndermek,
kararıyla eklenen bent. YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik.
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l)

Yönetim Kurulunun 20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla eklenen bent. YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent

Merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin yıllık bütçedeki ödeneğine göre
gerçekleşen harcama tutarlarını her ay kontrol etmek, ödenek aşımı olmaması için gerekli tedbirleri
almak, gerekli aktarma, tenzil ve ek ödenek işlemleri ile ödenek blokajlarını yapmak, bütçe
gerçekleşmeleri ile hedefler arasında oluşan sapmaları analiz ederek bütçenin performans
değerlendirmesini yapmak,
sıralamasında yapılan değişiklik.

YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla Mülga (n) bendi

m) Yönetim Kurulunun 20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla eklenen bent. YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent
Kâr marjını değerlendirmek ve geliştirmek için maliyetin düşürülmesi ve
kontrolü ile ilgili olarak; değişen şartlar altında maliyet unsurlarının değişkenliği ile önemli faaliyet
bölümlerini ve kâra geçiş noktalarını kontrol etmek, maliyet, verimlilik ve kârlılık açılarından yapacağı
değerlendirmeyi üst yönetime sunmak,
sıralamasında yapılan değişiklik.

n)

Yönetim Kurulunun 20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla eklenen bent. YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent

Kurumsal performansın değerlendirilmesine yönelik olarak yönetim bilişim
sistemleri içinde gereken değişikliklerin yapılması ve gelişme sağlanması, süreç ve raporlamada
standardizasyon sağlanması, iyileştirme çalışmalarıyla yazılımlar arasındaki uyumun sağlanması ve
yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmalarında YBS Dairesi Başkanlığının Yazılım Yönetimi Birimi
ile iş birliği içinde çalışmak,
sıralamasında yapılan değişiklik.

o) Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla değişik bent. Yönetim Kurulunun 20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı
Teşekkülün yıllık faaliyet
raporunu hazırlamak, kanunî süresi içinde Teşekkülün ilgili kuruluşu bulunduğu Bakanlığa, Sayıştay
Başkanlığına ve Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne göndermek.
kararıyla eklenen bent. YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik.

ö) Yönetim Kurulunun 20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla Merkez
Teşekkülün kâr-zarar
hesaplarını kontrol etmek, yıl sonu işlemlerini yapmak ve merkez teşkilatının bütçesini ve Teşekkülün 6
aylık ve yıllık bilânçosunu hazırlamak,
Muhasebe Biriminin görevi iken Bütçe ve Bilanço Biriminin görevleri arasına değiştirilerek getirilen görev tanımı.

p) Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla mülga bent. Mülga.
r) Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla mülga bent. Mülga.
s) Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla mülga bent. Mülga.
ş) Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla Merkez
SGK ek karşılıklarını hesaplamak ve
muhasebeleştirerek ödenmesi gereken yükümlülükleri Finansman birimine bildirmek,
Muhasebe Biriminin görevi iken Bütçe ve Bilanço Biriminin görevi olarak tanımlanan bent.

t)

YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla Merkez Muhasebe Biriminin görevi iken Bütçe ve Bilanço Biriminin görevi olarak

SG Dairesi Başkanlığının Yatırım Planlama Birimince hazırlanacak olan fizibilite etütlerine,
Mİ Dairesi Başkanlığının faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda istenilen her türlü bilgi desteğini
sağlamak, çalışmalara katılmak,
tanımlanan bent

u) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK:
9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla mülga İşletmeler Muhasebe Biriminin görevi iken Bütçe ve Bilanço Biriminin görevi olarak tanımlanan
bent İşletmelerin lojistik, stok kontrol ve sevkiyat işinden sorumlu birimleri ile koordinasyon sağlayarak;
cevher, konsantre, mamul ve yarı mamullerin stok ve sevkiyat durumunu aylık olarak istatistiki bilgilerini
izlemek,
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ü)

YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla mülga İşletmeler

İşletmelerin
aylık gelir, gider ve maliyet bilgilerini hazırlayarak gerekli muhasebe kayıtlarını ve maliyeti çıkarmak,
Muhasebe Biriminin görevi iken görev tanımında değişiklik yapılarak Bütçe ve Bilanço Biriminin görevi olarak tanımlanan bent

v)

Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 9/6/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla

Finansman Biriminin görevi iken görev tanımında değişiklik yapılarak Bütçe ve Bilanço Biriminin görevi olarak tanımlanan bent

Elektrik

giderlerinin masraf yerlerine dağıtımını yapmak,
y)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla

Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda; merkez teşkilatı genel yönetim giderleri ile pazarlama
satış giderlerinin dağıtımını yapmak,
eklenen bent.

z) Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla eklenen bent. İşletmelerin aylık işçi ikramiyeleri,
özel tükenmeye tabii varlıklar, dahili ve harici sigortalar, bina arazi kiraları, devlet hakkı, belediye payları
ve benzeri hesapların tahakkuk mahsuplarını yaparak dönem sonunda gerçekleşmeye göre hesapları
kapatmak,
aa) Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla eklenen bent. Yıl sonunda Teşekkülün kapanış ve
açılış mahsubunu yapmak,
bb)

Yönetim Kurulunun 20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik. YK: 9/6/2016 tarihli ve

695/6 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik.

Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini

belirlemek ve takip etmek.
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla Mİ Dairesi Başkanlığı organizasyonundan kaldırılan, mülga; Mali İşler Kontrol
Birimi, görev ve yetkileri.

D) Vergi Biriminin görev ve yetkileri
Yönetim Kurulunun 19/09/2019 tarihli ve 781/9 sayılı kararıyla kurulan birim ve görev tanımları.

a) Teşekkülün kurumlar vergisi, geçici vergi, katma değer vergisi, muhtasar ve damga vergisi
beyannamelerini, BA (beyanname alış) ve BS (beyanname satış) formlarını hazırlamak, süresi içerisinde
vergi dairesine göndermek ve bunlar ile ilgili ödeme tahakkuklarını yapmak,
b) Merkez teşkilatında yer alan taşınmazlarla ilgili emlâk vergisi, çevre ve temizlik vergisi,
elektrik ve havagazı tüketim vergisi beyannamelerinin bildirimini yapmak, ödenecek vergi tutarının
vadesinde tahakkukunu yaparak Finansman birimine bildirmek,
c) PS Dairesi Başkanlığınca yapılan ihracat ve ihraç kayıtlı satışlara ait gümrük
beyannamelerinin vergisel açıdan takibini ve kontrolünü, ihracat ve ihraç kayıtlı satışlardan doğan katma
değer vergisi iade, tecil ve terkin işlemlerini yapmak,
ç) KDV, damga, muhtasar beyannamelerinin ve BA, BS formlarının düzeltmesinden dolayı
oluşan cezaları ilgili birimlere bildirerek takibini yapmak,
d) Üçüncü şahıslardan talep olması halinde, beyannamenin ilgili sayfalarını ve tahakkuk fişini
göndermek,
e) BA ve BS formlarının mutabakatını yapmak,
f) Vergi dairelerinden istenilen bilgi ve belgeleri temin etmek, ilgisine göre birimlere
yönlendirmek, koordine etmek ve göndermek,
g) Vergi dairelerinden alacaklarımızın takibini yapmak,
ğ) Vergi dairelerinden internet ortamından gelen sakatlık indirimlerini İKY Dairesi Başkanlığına
göndermek,
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h) Vergi ile ilgili konularda özelge talep etmek,
ı) Birimin faaliyet alanındaki konularla ilgili genelge ve duyuru hazırlamak,
i) Vergi ile ilgili hesapların kapanış kontrol ve takibini yapmak,
j) Vergi dairelerinden gelen, vergi/ceza ihbarnameleri ve ödeme emirlerini içeriğine göre ilgili
birimlere yönlendirmek, ödenmesi gerekenleri Finansman Birimine bildirmek,
k) Teşekkülümüz bilanço eklerine konulmak üzere, vergi ile ilgili tabloları hazırlayıp Bütçe ve
Bilanço Birimine göndermek,
l) Bağımsız denetim ve yeminli mali müşavir firmalarından istenilen karşıt inceleme tutanaklarını
hazırlayarak göndermek,
m) Vergi ile ilgili anlaşmazlıkları Hukuk Müşavirliğine intikal ettirmek,
n) Kanunî defterleri notere tasdik ettirmek, ve yevmiye numaralarını atamak, kanunî defterleri
usûlüne uygun olarak tutmak,
o) Bilânço kârı üzerinden hesaplanan yedekleri, kâr dağıtımı ve kanunî yükümlülükleri
hesaplamak ve mahsup işlemlerini yapmak,
ö) İhracat ve yatırımlarda; vergi, resim ve harç istisnasından yararlananlara ait bildirim formla
ilgili iş ve işlemleri yapmak,
p) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
Yönetim Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı (YBS)
(YK: 21/11/2013 tarihli ve 559/8 sayılı kararıyla kabul edilen, Daire Başkanlığının görev tanımları)

MADDE 12- (1) Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usûl ve esasları;
organizasyon şemasında belirlenmiş Birimler ile İdari Hizmetler Servisinin görevlerini ve bu Yönergenin
28 inci maddesinde belirlenmiş olan birim âmirlerinin ortak görev alanlarında belirtilen görevlerinin
birimlerindeki yönetim alanlarını kapsar.
(2) Başkanlık organizasyon yapısında yer alan birimlerin görevleri birim sorumlusunun sevk ve
idaresinde;
Yazılım Yönetimi Biriminin görev ve yetkileri; “yazılım uygulama” ve “EBYAS” sorumlularınca,
Yönetim Kurulunun 14/8/2014 tarihli ve 582/16 sayılı kararı ile değişik.

Birimin web yönetimi ile ilgili görev ve

yetkileri ise; web tasarım ve uygulama sorumlularınca,
Ağ ve Veritabanı Yönetimi Biriminin görev ve yetkileri; “ağ ve sistem”, “ağ ve sistem teknik
destek” sorumlularınca,
Birimin veritabanı yönetimi ile görev ve yetkileri ise; veritabanı sorumlularınca,
Donanım Yönetimi Biriminin görev ve yetkileri; “donanım” , “donanım teknik destek”
sorumlularınca,
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 13/07/2017
tarihli ve E.14001 sayılı oluru ile eklenen paragraf. Siber Güvenlik Yönetim Biriminin görev yetkileri; “bilgi

güvenliği”, “tesisler siber güvenlik” sorumlularınca,
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Yönetim Kurulunun 29/09/2020 tarihli ve 834/1 sayılı kararı ile eklenen paragraf. Dijital Dönüşüm ve Coğrafi Bilgi
Sistemleri Biriminin görev ve yetkileri; “dijital dönüşüm” ve “coğrafi bilgi sistemleri” sorumlularınca,

yerine getirilir.
Genel Müdürlüğün 21/3/2016 tarihli ve 6306 sayılı oluru ile yeni pozisyonların belirlenmesi ve pozisyon adlarında yapılan
değişikliğin, Yönetim Kurulunun 11/1/2013 tarihli ve 509/13 sayılı kararıyla SG Dairesi Başkanlığına verilen yetkiye istinaden “koordinatör”

Daire Başkanlığının “Yazılım Yönetim Birimi”nde yürütülen iş ve işlemler
göre “koordinatör” pozisyonunda istihdam edilen personel tarafından takip ve

sorumlusunun Yönergeye işlenmesi.

görev alanlarına
koordine edilir.

Destek hizmetler sorumluları daire başkanına doğrudan bağlı olarak, kendilerine tevdi edilen
görevleri yerine getirir.
Bu kapsamda, Yönetim Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı organizasyon yapısındaki birimlerin
görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
A) Yazılım Yönetimi Biriminin görev ve yetkileri
a) Birimin Yazılım yönetimi ile ilgili görevleri:
1) Sahada çalışarak; üretim birimlerinin iş süreçlerini analiz etmek, tüm iş sonuçlarının ve
faaliyetlerin performansını değerlendirmeye, sorun alanlarını çözmeye, veri girişlerinde iş yükünü
azaltmaya, veri girişini sağlamaya, malzeme giriş-çıkışını ve kullanımını kontrol etmeye, maliyet,
verimlilik ve kârlılık unsurlarını da içine alan bir özellikte bilgi alt yapısını oluşturmak,
2) SG Daire Başkanlığının ilgili birimiyle koordineli çalışarak “iç kontrol sistemini” organik
olarak bilgi işlem sistemi içine yerleştirmek,
3) Bilgi işlem alt yapısında süreç yönetimini, bilgi yönetimini ve iş zekâsını esas alan yazılım
oluşturmak ve yönetmek,
4) Kurumun yazılım ihtiyaçları doğrultusunda, ilgili birimler ile koordineli olarak iş süreçlerini
analiz ederek, elektronik ortamda birimler arası bilgi akışının sağlanması, yürütülmesi, yönetilmesi ve
izlenmesine yönelik gerekli yazılım faaliyetlerini yerine getirmek,
5) Kurumsal performansın değerlendirilmesini, süreç iyileştirme plânları, yeni üretim alanlarının
oluşturulması, yatırım plânı, fizibilite plânlarında mevcut bilişim alt yapısı ile sistem entegrasyonunun
sağlanmasını teminen yazılım ve donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi konularında SG Dairesi ile birlikte
koordineli olarak çalışmak,
6) Teşekkül kapsamında gerçekleştirilen faaliyet sonuçlarına ait bilgilerinin izlenmesi,
değerlendirilmesi veya hizmetin yürütülmesi ile doğrudan ilgili olarak yapılacak program yapılanmaları
sonucunda; bu Yönergede belirlenmiş görevlerin tanımlarında veya iş akış süreçlerinde yapılacak
değişiklikler yönüyle, söz konusu değişiklikler hakkında SG Dairesi Başkanlığını bilgilendirmek,
7) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
Mevcut ve kurulacak tesislerde TMH Dairesi Başkanlığınca enerji,
hammadde-malzeme ve ürün miktar bilgilerinin takibi ve kontrol edilmesi amacıyla kurulacak merkezi
kontrol sisteminin ERP sistemi ile entegrasyonun sağlanması ve bilgilerin yönetilmesi konularında Ağ ve
Veritabanı Yönetimi Birimi ve TMH Dairesi Başkanlığı ile süreç mantığı içinde koordineli olarak
çalışmak,
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik alt bent.

8)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik bent.

YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik alt bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen
yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik alt bent. Kurumun stratejik amacı ve
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hedefleri doğrultusunda, müşteri taleplerini karşılayabilmek için, işletmelerin tedarik, üretim ve dağıtım
kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde plânlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesini sağlayacak
ERP modüllerini PS, LOJ ve TMH Dairesi Başkanlıkları ile koordineli olarak geliştirmek ve talepler
doğrultusunda yeni modüller hazırlamak,
9) Gelişen yazılım ve internet teknolojilerini takip etmek, bu doğrultuda mevcut yazılım
projelerini revize etmek, yazılımda standardizasyon ve uyumluluğu temin etmek, Teşekkülün geleceğe
yönelik teknolojik yazılım ve program ihtiyaçlarını belirlemek ve gelişme plânları hazırlamak,
10) İhtiyacı tespit edilen yazılımların analiz, tasarım, programlama ve uygulama çalışmalarını
plânlamak,
11) Uygulamaya konulacak projeler için gerekli yazılımlara ait teknik özellikleri belirlemek,
mevcut yazılımların sürekliliğini ve etkinliğini sağlamak,
12) YK:24/11/2021 tarihli ve
gerekli düzenlemeleri yapmak,

882/10 sayılı kararıyla değişik alt bent.

BELGENET’in işlerliğini takip etmek,

13) Elektronik evrak ve dokümantasyon niteliğinde kurum arşivini Teşekkül birimleri ile birlikte
oluşturmak, elektronik arşiv işlemleri ile birlikte belgelere ulaşılabilirliği sağlamak,
14) e-devlet projesi kapsamında, e-dönüşümle ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamaya yönelik
olarak ihtiyaç duyulan yazılımları temin etmek/ettirmek, mevcut projeler üzerinde uyumluluk çalışmaları
ve düzenlemeleri yapmak,
15) Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yazılımları kurmak, çalıştırmak ve bakım hizmetlerini
yerine getirmek, yazılımların kullanımı sırasında birimlerin karşılaştıkları sorunları çözmek,
16) Birimin sorumluluğunda olan yazılımların güncelliğini sağlamak, birimlerdeki bilgisayar
yazılımlarının aktif halde tutulması için gerekli tedbirleri almak,
17) Teşekkülde uygulama projeleri kullanıcı hesaplarının yönetilmesini ve ilgili birim
yetkililerinin talepleri doğrultusunda yetkilerin düzenlenmesini sağlamak,
18) Bilgisayar yazılımları ve hizmetler için teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak,
alımı için Satınalma Dairesi Başkanlığına bildirmek, SA Dairesi Başkanlığınca ihalesi sonrasında
sözleşme imzalanmış ise, işin yürütümü ile kat’i teminat mektuplarının geçerlilik sürelerini ve teminata
ilişkin diğer işlemleri takip etmek, teminatın iadesi ile iş bitirme belgesi işlemlerini yapmak; SA Dairesi
Başkanlığınca sözleşme imzalanmamış ise siparişe uygun olarak teslim alma ve mal girişlerinin yapılması
ile diğer işlemlerini yerine getirmek,
19) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik alt bent. BELGENET ve faks sunucularının kurulum
ve yapılandırmasını Ağ ve Veritabanı Yönetimi Birimi ile koordineli olarak yapmak ve yönetmek,
b) Birimin web yönetimi ile ilgili görevleri:
1) Teşekkülün web, Etinet, Eti portal sayfalarının ara yüz tasarımlarını yapmak,
2) Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu Genelgesinde belirlenen standartları sağlayarak
Teşekkülün web sayfasında bulunması gereken bilgileri yayımlamak, bilgileri güncelleme takvimine
uygun olarak güncellemek,
3) Teşekkülün Etinet sayfasına konulacak bilgileri yayımlamak ve okunma durumlarını dikkate
alarak istatistiksel veriler hazırlamak,
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4) Teşekkülün ve çalışanların verimliliğinin artırılması noktasında, istatistiksel veriler elde etmek
ve kullanıcıların görüşlerini dikkate almak için ihtiyaç durumlarında web ve Etinet sayfalarında anketler
yayınlamak,
5) Yönetim Kurulunun 14/8/2014 tarihli ve 582/16 sayılı kararı ile DH Dairesi Başkanlığının alt birimi olan Basın ve Halkla İlişkiler
Biriminin görevi olarak tanımlandığından mülga.
6) Yönetim Kurulunun 14/8/2014 tarihli ve 582/16 sayılı kararı ile DH Dairesi Başkanlığının alt birimi olan Basın ve Halkla İlişkiler
Biriminin görevi olarak tanımlandığından mülga.
7) Web sunucularının kurulum ve yapılandırmasını Ağ ve Veritabanı Yönetimi Birimi ile
koordineli yapmak ve yönetmek,
c) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
B) Ağ ve Veritabanı Yönetimi Biriminin görev ve yetkileri
a) Birimin veritabanı yönetimi ile ilgili görevleri:
1) Veritabanı ve üzerinde çalıştığı işletim sisteminin hizmet verebilir durumda olmasını sağlamak,
performansını izlemek ve bu sistemlerin verilerinin güvenliğini sağlamak,
2) Veritabanına erişecek kullanıcıların ve haklarının belirlenmesi, kaldırılması; DML (veri
listeleme, eklemle, değiştirme, silme) ve DDL (veri tabanında kullanılan bilgi türlerini belirten dosya)
işlemlerinin yapılması, zamanlanmış görevlerin yapılması işlerini yerine getirmek,
3) Veritabanı yedekleme işlemlerinin yapılmasını sağlamak, gerektiğinde bu yedeklerden geri
dönülmesi prosedürlerini yerine getirmek,
4) Veritabanı tunning (iyileştirme) çalışmalarına katkıda bulunmak,
5) Merkezi storage (veri yedekleme) sisteminin hizmet verebilir durumda olmasını sağlamak,
performansını izlemek, kapasite planlaması yapmak, volume (bölüm) ve lun (alan) yaratma ile snapshot
(sistem yedeği) alma işlemlerini yapmak,
6) Olağanüstü durum merkezinde bulunan veritabanı replikasyon işlemlerini takip etmek, merkezi
storage replikasyon (uzaktaki bir adreste veri tabanı yedekleme) işlerini takip etmek,
7) ERP sisteminin kurulu olduğu sistemlerin hizmet verebilir durumda olmasını sağlamak,
performansını izlemek, yedeklerini almak ve gerektiğinde bu yedeklerden geri dönülmesini sağlamak,
8) Yedekleme sistemini izlemek, günlük yedekleme raporlarını okumak, sistemin bağlı olduğu
robot teyp sistemini kontrol etmek, manyetik teyp kartuşlarını değiştirmek ve saklanmasını sağlamak,
9) Sanal sistemler üzerinde her türlü uygulamalar için sanal sunucuların oluşturulması ile bu
sunuculara ait ortak disklerin yönetilmesi ve yedeklenmesini sağlamak,
10) Veritabanı ve sistemler için arıza durumunda müdahale etmek, garanti ve bakım koşullarını
işletmek, arıza kaydı açmak ve takip etmek,
11) Kurumdaki mevcut altyapıyı, teknolojiyi ve imkanları gözeterek, kurumun gelecek teknoloji
ve altyapı mimarisini ilgili diğer birimler ile birlikte oluşturmak,
b) Birimin ağ ve sistem yönetimi ile ilgili görevleri:
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1) 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ulaşılabilirlik Stratejisi ve
Eylem Plânı”nı esas alarak, Teşekkülde özürlü olarak görev yapan personelin bilgi ve mesaja
ulaşabilmelerini sağlamak,
2) Mevcut bilgi işlem sistemini, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda sürekli ve etkin olarak
çalışır durumda tutmak,
3) Teşekkül birimlerinin koordineli çalışmasını sağlayan ağ ve internet bağlantılarının aktif halde
tutulması için gerekli tedbirleri almak,
4) Aktif dizin, e-posta, Proxy (internet vekil sunucusu), DNS (alan adı sunucusu), DHCP
(dinamik IP yapılandırma sunucusu), loglama (kayıt), ağ ve sistem izleme ve benzeri sunucuların
kurulum, yapılandırma, güncelleme ve yönetimini sağlamak,
5) Genel Müdürlük birimlerinin ağ iletişimini sağlayan modem, switch (ağ dağıtıcı), router
(yönlendirici), güvenlik duvarı, saldırı tespit ve önleme sistemi ve diğer ekipman ve sistemlerin kurulum,
yapılandırma ve yönetimini sağlamak,
6) Sorumluluğu altındaki sunucu ve ağ sistemlerinin gerekli bakım ve onarımını yapmak veya
yaptırmak,
7) Sorumluluğu altındaki aktif ağ cihazlarının ve sunucu sistemlerinin yedeklerini düzenli olarak
tutmak ve gerektiğinde yedekten geri dönülmesini sağlamak,
8) Bilgisayarların ağ bağlantıları ile elektronik posta tanımlamalarını yapmak, bu konularda
ERP’de yer alan Yardım Masası İş Talep Uygulamaları üzerinden talep oluşturulmasını yeterli görerek,
zaman geçirmeden gerekli olan işlemi gerçekleştirmek,
9) e-devlet projesi kapsamında, e-dönüşümle ilgili gelişmeleri takip ederek, Teşekkülde
uygulanması konusunda gerekli alt yapının kurulması, işlerliğinin izlenmesi ve gerekli olan
değişikliklerini yapmak veya yaptırmak,
10)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

Merkez teşkilâtı iş yerlerinin yapısal kablolama işlerini
yapmak, sistem odası yangın alarmı ve bunların bakım ve onarımı işlerinin yerine getirilmesi için TMH
Dairesi Başkanlığına bildirmek,
28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik alt bent.

11) Merkez teşkilâtı iş yerlerinin internet ve data bağlantısı hizmet alımı işlerini yerine getirmek,
12) Ağ ve sistem cihazlarından eski, deklase, ihtiyaç dışı ve hurda durumuna düşmüş olan
cihazların teşkil edilecek komisyon çalışması ile tespit ve kıymet takdir tutanağının hazırlanmasını
müteakip, Donanım Yönetimi Birimi ile müşterek olarak gerekli işlemlerini yapmak,
13) Genel Müdürlüğün demirbaş kayıtlarında bulunan ağ ve sistem cihazlarının sigorta
işlemlerinin yapılmasını ve bu kapsamda yıl içerisinde meydana gelen hasarların giderilmesi için Sigorta
Birimi aracılığı ile tazminini sağlamak,
14) Video konferans sisteminin kurulum, işletim ve yönetimini sağlamak, teknik destek vermek,
c) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
C) Donanım Yönetimi Biriminin görev ve yetkileri
a) Teşekkül bünyesinde bilgi işlem faaliyetlerini koordine etmek, yatırım programı kapsamında
alımı yapılması plânlanan bilgisayar ve ek donanımlarında uyumluluğu sağlamak ve bu konuda bilgi
işlem politikasını belirlemek,
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b) Merkez teşkilatın yazılım, bilgisayar ve ek donanım ihtiyaçlarını Başkanlık birimlerini
koordine ederek belirlemek, Teşekkülün yatırım programı kapsamında satın alınacak bilgisayar ve
donanımlar için teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak, alımı için SA Dairesi Başkanlığına
bildirmek, SA Dairesi Başkanlığınca ihalesi sonrasında sözleşme imzalanmış ise, işin yürütümü ile kat’i
teminat mektuplarının geçerlilik sürelerini ve teminata ilişkin diğer işlemleri takip etmek, teminatın iadesi
ile iş bitirme belgesi işlemlerini yapmak; SA Dairesi Başkanlığınca sözleşme imzalanmamış ise siparişe
uygun olarak teslim alma ve mal girişlerinin yapılması, ilgili birimlere dağıtımını yapmak, kayıtlara
alınmasını sağlamak,
c) Merkez teşkilâtındaki bilgisayar, fotokopi ve yazıcılar için gerek duyulan sarf malzemelerin
yıllık ihtiyacını tespit etmek, alımını yapmak ve ambara teslimini sağlamak; yıl içerinde ihtiyaç
duyulacak talepleri temin etmek,
ç) Genel Müdürlük birimlerinde kullanılan bilgisayar, yazıcı, sunucu ve ek donanımlarının
herhangi bir nedenle çalışmaması veya arızalanması durumlarında, ERP’de yer alan Yardım Masası İş
Talep Uygulamaları üzerinden talep oluşturulmasını yeterli görerek, zaman geçirmeden çözüme
kavuşturmak, gerekli olan onarımı yapmak, yapılmasını sağlamak ve daha sonra işlemle ilgili prosedürün
tamamlanmasını sağlamak, gerektiğinde hizmet alımı yapmak,
d) Merkez teşkilatın bilgisayar ve ek donanımları, yazıcı ve tarayıcıların kayıtlarını tutmak, yıl
sonunda komisyon marifetiyle sayım yaparak, Mİ Dairesi Başkanlığı kayıtlarıyla mutabakat sağlamak,
e) Genel Müdürlük birimlerinde eski, deklase, ihtiyaç dışı ve hurda duruma düşmüş bilgisayar ve
donanımlarının; teşkil edilecek komisyonun çalışmasıyla tespit ve kıymet taktir tutanağının hazırlanarak
gerekli işlemlerin yapılması için ÜK Dairesi Başkanlığına göndermek, değerlendirme işlemleri
tamamlanıncaya kadar eski, deklase, ihtiyaç dışı ve hurda duruma düşmüş bilgisayar ve donanımlarını
muhafaza etmek, teslim ve tesellüm işlemlerini ÜK Dairesi Başkanlığı ile müşterek olarak
gerçekleştirmek,
f) Genel Müdürlüğün demirbaş kayıtlarında bulunan bilgisayar ve ek donanımlarının sigorta
işlemlerinin yapılmasını ve bu kapsamda yıl içerisinde meydana gelen hasarların giderilmesi için Sigorta
Birimi aracılığı ile tazminini sağlamak,
g) Mevcut bilgi işlem sistemini, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda sürekli ve etkin olarak
çalışır durumda tutmak,
ğ) Fotokopi, yazıcı ve faksların kişisel bilgisayarlara tanıtımını yapmak, bu konularda ERP’de yer
alan Yardım Masası İş Talep Uygulamaları üzerinden talep oluşturulmasını yeterli görerek, zaman
geçirmeden gerekli olan işlemi gerçekleştirmek,
h) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
Ç) Siber Güvenlik Yönetim Biriminin görev ve yetkileri
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 13/07/2017
tarihli ve E.14001 sayılı oluru ile eklenen birim başlığı ve alt görevleri.

a) Kuruluşumuzda bilgi teknolojileri kurumsal altyapılarının yönetilmesi ve korunması amacıyla
uygulanmakta olan TS ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin, enerji altyapılarında (proses,
ICS/SCADA vb.) sektöre ait önlemleri ve siber güvenlik yapılanmalarını içeren ISO 27002 ve ISO/IEC
27019 normlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi çalışmalarını yürütmek,
b) TS ISO 27001 Bilgi Güvenliği politikalarının uygulanması ve bilgi güvenliği yönetim
sisteminin etkin şekilde yürütülmesi için diğer birimler ile koordineli çalışmak,
c) Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürdürebilirliğinin sağlanması, farkındalığının artırılması ve
sürekli iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi için gerekli her türlü kaynağı sağlamak,
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ç) Risk değerlendirme yaklaşımıyla kapsam dahilindeki bilginin gizlilik, bütünlük ve
erişilebilirliği ile ilgili çalışmaları yapmak,
d) Bilgi güvenliği ile ilgili mevzuatın etkin şekilde uygulanmasını takip etmek,
e) Düzenli olarak bilgi güvenliği politikasını gözden geçirmek,
f) Kurumsal bilgi güvenliği, tesisler proses ve enerji altyapı sistemlerine yönelik güvenlik
testlerinin yapılması/yaptırılması sürecinde TMH, ÜK Dairesi Başkanlığı ve işletme müdürlükleri ile
koordinasyon içinde çalışmak,
g) ETKB’nin Siber Güvenlik Kurulu çalışmalarına katılmak, Kuruluşumuzu ilgilendiren
konularda belirlenen iş ve işlemlerin yürütümünü sağlamak, üst yönetime konu ile ilgili bilgilendirmede
bulunmak,
ğ) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) çalışma grubu raporlamalarını yapmak ve
koordinasyonu sağlamak,
h) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve benzeri istihbarat sağlayan kurumlardan
aldığı sektöre özel siber güvenlik önlemlerinin uygulanmasını sağlamak, siber güvenliği sağlamaya
çalışan kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
ı) Siber olay esnasında, müdahale aşaması ve sonrasındaki süreçlerin yönetilmesini sağlamak,
i) Siber olayların azaltılmasına yönelik olan faaliyetleri planlamak,
j) Bilgi güvenliği, tesisler proses ve enerji altyapı sistemlerinin siber güvenliği kapsamında
envanterinin çıkartılması, risk değerlendirmelerinin ve gerekli analizlerin yapılması, çıkan risk haritasına
göre ilgili zafiyetlerin giderilmesi konularında SG Dairesi Başkanlığının Stratejik Planlama ve Risk
Yönetim Birimi ile koordineli bir şekilde çalışmak,
k) Bilişim, proses ve ICS/SCADA sistem altyapılarına yönelik gerekli güvenlik önlemlerini
almak, bu sistemler için periyodik zafiyet taraması ve penetrasyon testlerini yapmak/yaptırmak,
l) Siber güvenlik ile ilgili farkındalığının artırılması amacıyla merkez ve taşra teşkilatında
yapılacak olan bilgilendirme raporları, sunumlar ve eğitimlerin organize edilmesi ve gerçekleştirilmesini
sağlamak,
m) Birimin faaliyetlerini ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
D) Dijital Dönüşüm ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Biriminin görev ve yetkileri
Yönetim Kurulunun 29/09/2020 tarihli ve 834/1 sayılı kararı ile eklenen Birim ve görevleri..

a) Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkında 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı
maddesinde belirlenen kamu kurum/kuruluşlarının görev ve yetkileri kapsamında aşağıdaki görevleri
yerine getirir:
1) Kuruluşumuzda; Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair
iş ve işlemleri yapmak,
2) Çağdaş coğrafi bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
3) Coğrafi veri ve bilginin üretimine, kalitesine ve paylaşımına yönelik standartlar ile bunlara
ilişkin temel politika ve stratejilerin belirlenmesini sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalara katılmak,
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4) Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamına giren tüm konularda, merkez ve taşra teşkilatı birimlerince
üretilen verilerin kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
5) Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında Bakanlığın ihtiyaç duyacağı her türlü verinin iletilmesi ve
temin edilmesi konularında çalışmalar yürütmek,
6) Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında Bakanlık tarafından kurulan ve resmi ve özel kuruluşlarca
üretilen mekânsal verilerin sunulduğu portala veri girişi yapmak veya veri girişini sağlamak, veri
paylaşım ağlarına katılmak,
7) Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili sertifikasyon ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını
sağlamak,
8) Coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarını bütünleyen navigasyon, yönetim, otomasyon ve
dokümantasyon sistemleri ile uzaktan algılama tekniği konularında uygulama, düzenleme, geliştirme ve
izleme faaliyetlerine katkı sağlamak, belirtilen konularda Teşekkül bünyesinde yürütülecek çalışmaları
gerçekleştirmek,
9) CBS verilerinin, erişim ve paylaşımını sağlamak için gerekli sistem altyapısını kurmak,
işletmek ve güvenliğini sağlamak,
10) Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna veya ETKB Merkezi Coğrafi Bilgi Sistemine bilgi
sunulmasını sağlamak,
11) Kuruluş tarafından sunulan hizmetlerde işlemlerin basitleştirilmesi suretiyle etkinliğin
artırılması amacıyla Teşekkül birimleri ile işbirliği yaparak proje geliştirmek ve projenin uygulanmasına
yönelik iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
12) Kuruluşun, Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem planı kapsamında bürokrasinin azaltılması ve
dijital dönüşüm çalışmalarını koordine ederek gerekli altyapının hazırlanmasını sağlamak, yürütülen
çalışmaları sonuçlandırmak ve çalışma sonuçlarının Bakanlığa ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm
Ofisi Başkanlığına iletmek, gereken iş ve işlemleri yürütmek,
13) Dijital Türkiye v1.1 süreci kapsamında Teşekkülümüzce belirlenen hizmetlerin hizmet
entegrasyonlarının yapılmasını sağlamak.
Satınalma Dairesi Başkanlığı (SA)
MADDE 13- (1) Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usûl ve esasları;
organizasyon şemasında belirlenmiş Birimler ile İdari Hizmetler Servisinin görevlerini ve bu Yönergenin
28 inci maddesinde belirlenmiş olan birim âmirlerinin ortak görev alanlarında belirtilen görevlerinin
birimlerindeki yönetim alanlarını kapsar.
(2) Başkanlık organizasyon yapısında yer alan birimlerin görevleri birim sorumlusunun sevk ve
idaresinde;
YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 12/3/2014 tarihli ve 6148
sayılı oluru ile değişik görev tanımı. Yurt İçi Satınalma Biriminin görev ve yetkileri “Satın Alma” sorumlularınca,
YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 12/3/2014 tarihli ve 6148
sayılı oluru ile değişik görev tanımı. Yurt Dışı Satınalma ve Koordinasyon Biriminin görev ve yetkileri; “Satınalma

ve Koordinasyon İşlemleri” sorumlularınca,
YK: 8/1/2015 tarihli ve 603/2 sayılı kararıyla değişik görev tanımı; YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla Yapım İşi
Satınalma Biriminin organizasyondan kaldırılması nedeniyle mülga parağraf.
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YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla eklenen parağraf.

Doğrudan Temin Biriminin görev ve yetkileri;

satın alma sorumlularınca,
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile eklenen paragraf. Hizmet Alımı Uygulama ve Değerlendirme Biriminin görev ve

yetkileri; “Hizmet Alımı Uygulama ve Değerlendirme” sorumlularınca,
Sigorta Biriminin görev ve yetkileri “Sigorta İşlemleri Sorumlusunca” yerine getirilir.
Genel Müdürlüğün 21/3/2016 tarihli ve 6306 sayılı oluru ile yeni pozisyonların belirlenmesi ve pozisyon adlarında yapılan
değişikliğin, Yönetim Kurulunun 11/1/2013 tarihli ve 509/13 sayılı kararıyla SG Dairesi Başkanlığına verilen yetkiye istinaden “koordinatör”
sorumlusunun Yönergeye işlenmesi Daire Başkanlığının “Yurt İçi Satınalma Birimi”nde yürütülen iş ve işlemler

“koordinatör” pozisyonunda istihdam edilen personel tarafından takip ve koordine edilir.
Destek hizmetler sorumluları daire başkanına doğrudan bağlı olarak, kendilerine tevdi edilen
görevleri yerine getirir.
Bu kapsamda, Satınalma Dairesi Başkanlığı organizasyon yapısındaki birimlerin görev ve
yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
A) Yurt İçi Satınalma Biriminin görev ve yetkileri
YK: 8/1/2015 tarihli ve 603/2 sayılı kararıyla değişik
YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla değişik fıkra (1)

Genel
başlıklar itibarıyla; merkez teşkilatın ve işletme müdürlüklerinin satın alma yetki sınırlarını aşan mal ve
hizmet alımları ile işletme müdürlüklerinin dekapaj yapım işi alımları; maden arama, sondaj ve ihzarat
projeleri kapsamındaki yapım işleri ve hizmet alımları; merkez teşkilâtı birimlerinin görevleri arasında
belirlenen alımlar dışındaki mal ve hizmet alımları Yurt İçi Satınalma Birimince yapılır.
Bu kapsamda, Yurt İçi Satınalma Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) İşletme müdürlüklerinin satın alma yetki sınırını aşan; çıkarılan cevherin tesiste ürüne
dönüştüğü noktaya kadarki tüm faaliyetleri içine alan (Üretim faaliyeti) süreç içerisinde ihtiyaç duyulan
her türlü mal alımları ile işletmenin yatırım programında yer alan müstakil projelerin ve idame yenileme
projelerinin; yurt içi makine-ekipman alımlarına ait teknik şartname, yaklaşık maliyetinin işletme
müdürlüğünce hazırlanarak talebin yapılmasını müteakip, idarî şartname, sözleşme ve diğer ihale
dokümanlarını hazırlamak, ihalesini yapmak, ihale sonrasında akdedilen sözleşmeyi işin yürütümünün
yerine getirilmesi için ilgili işletme müdürlüğüne göndermek,
b) (a) bendinde tanımlanan mal alımlarının kesin teminat mektuplarının geçerlilik sürelerini ve
teminata ilişkin diğer işlemleri takip etmek, teminat iadesi ile iş bitirme belgesi talebinin karşılanmasına
yönelik iş ve işlemleri bu Yönergenin Ek-1’inde yer alan Satın Alma Sonrası İşlemler Prosedürüne uygun
olarak yerine getirmek,
c) Birimce yapılan ihalelerde alınan geçici teminat mektuplarını Başkanlıktaki kasada saklamak,
ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin geçici teminat
mektuplarını kıymetli evrak kasasında muhafaza edilmek üzere Mİ Dairesi Başkanlığına göndermek; diğer
isteklilere ait geçici teminat mektuplarını ise ilgili isteklilerin talepleri halinde yetki belgesinin ibrazı üzerine
elden teslim etmek; isteklilerin talebi olmazsa bekletilmeksizin geçici teminat mektubunu düzenleyen
bankaya iadeli taahhütlü olarak göndermek,
ç) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. İşletme müdürlüklerinin satın alma yetkisini aşan
ve lojistik faaliyet alanıyla ilgili mal alımları ve hizmet alımlarına ilişkin (ürünün çıktığı noktadan
müşteriye ulaştırılmasına kadarki mal ve hizmet ihtiyaçları) teknik şartname ve yaklaşık maliyetin LOJ
Dairesi Başkanlığınca hazırlanarak Başkanlığa gönderilmesi sonrasında ihale onayını almak, ihalenin
yapılması ile ilgili işlemleri yapmak,
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d) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. İşletme müdürlüklerinin satın alma yetkisini aşan,
işletme müdürlükleri arasındaki cevher ve konsantre cevher taşınması ile işletme müdürlüklerinin faaliyet
alanlarındaki iç nakliye hizmet alımına ilişkin olarak teknik şartname ve yaklaşık maliyetin LOJ Dairesi
Başkanlığınca hazırlanarak Başkanlığa gönderilmesi sonrasında ihale onayını almak, ihalenin yapılması
ile ilgili işlemleri yapmak,
e) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511
sayılı oluru ile değişik bent. İşletme müdürlüklerinin satın alma yetkisini aşan; çıkarılan cevherin tesiste ürüne
dönüştüğü noktaya kadarki süreç içerisinde ihtiyaç duyulan (iç nakliye hizmet alımı ile LOJ Dairesi
Başkanlığınca teknik şartnamesi ve yaklaşık maliyeti hazırlanan personel çalıştırmaya dayalı hizmet
alımları hariç) hizmet alımları, temizlik işleri, sosyal hizmet, itfaiye hizmetleri, sağlık hizmeti ve diğer
personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımlarına ilişkin teknik şartname ve yaklaşık maliyetin Hizmet Alımı
Uygulama ve Değerlendirme Birimince kontrol edilerek Birime gönderilmesi sonrasında ihale onayını
almak, ihaleyi yapmak,
f) İşletme müdürlüklerinin satın alma yetki sınırını aşan personel taşıma ve araç kiralama
hizmetleri ile merkez teşkilatın personel taşıma ve araç kiralama hizmetlerine ilişkin olarak Destek
Hizmetler Dairesi Başkanlığının Ulaşım Hizmetleri Birimince hazırlanan teknik şartname ve yaklaşık
maliyetin Başkanlığa gönderilmesini müteakip ihale onayını almak, gönderilen dokümanlar
doğrultusunda ihaleyi yapmak,
g) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. İşletme müdürlüklerinin ve İstanbul’daki
misafirhanenin özel güvenlik hizmet alımı; merkez teşkilâtı hizmet ve sosyal amaçlı binalarında ve
İstanbul’daki misafirhanenin temizlik, mutfak ve yemekhane hizmetlerinin alımı ile ilgili olarak teknik
şartname ve yaklaşık maliyetin DH Dairesi Başkanlığınca kontrol edilerek Başkanlığa gönderilmesi
sonrasında ihale onayını almak, ihaleyi yapmak,
ğ) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 23/9/2016 tarihli ve
20802 sayılı oluru ile değişik bent. YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla değişik bent. YK:28/4/2016 tarihli ve 687/1 sayılı kararıyla
değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent. ÜK Dairesi Başkanlığınca belirlenerek alımı teklif edilen ve doğrudan
temin limitini aşan; merkez teşkilâtı personeline verilecek demirbaş giyim eşyalarının ve merkez
teşkilatında 4857 sayılı iş kanunu ve yetkili sendikaya/sendikalara tabi olarak çalışan kadrolu işçilere
nakdi olarak verilen giyim yardımı hariç olmak üzere; her yıl işçilere fiili yaptıkları işin özelliğine göre
verilecek iş elbisesi ve kişisel koruyucu donanım (tahaffuz) malzemesinin alımını yapmak, sözleşme
imzalanmış ise; işin yürütümü ile kesin teminat mektuplarının geçerlilik sürelerinin ve teminata ilişkin
diğer işlemlerin takip edilmesini, teminat iadesi ile iş bitirme belgesi ve teslim alma işlemlerinin
yapılmasını teminen sözleşmeyi ve siparişi ÜK Dairesi Başkanlığına göndermek,
h) Teknik şartnamesi ve yaklaşık maliyeti Tesis-Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca
hazırlanan, merkez teşkilâtı hizmet ve sosyal amaçlı binalarında makine ve tesisat işletme ve bakım ve
onarım hizmet alımını yapmak,
ı) YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük

Teknik şartnamesi ve
yaklaşık maliyeti TMH Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve gönderilen; merkez ve taşra teşkilâtı hizmet
ve sosyal amaçlı binalarında telefon santrali ve tesisatının; elektrik ve elektronik sistem ve aksamların
kurulması; elektrik, aydınlatma ve güç sistemleri ile kamera, geçiş kontrol ve sistem odası ve yangın
alarm sistemlerinin tesis edilmesi, tüm bu sistemlerin işletilmesi, periyodik ve koruyucu bakımlarının ve
onarımların yapılması ile ilgili hizmetlerin alımını yapmak,
Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent.

i) Teknik şartnamesi ve yaklaşık maliyeti YBS Dairesi Başkanlığınca hazırlanarak talep edilen
yazılım, bilgisayar, ek donanımları ve diğer ekipmanların alımını yapmak,
j) Merkez teşkilâtı birimlerinin görevleri arasında belirlenen alımlar dışındaki mal ve hizmet
alımlarını yapmak,
107

Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi

k) Merkez teşkilatı birimlerince teknik şartnamesi ve yaklaşık maliyeti hazırlanarak birime
gönderilen mal ve hizmet alımı ihalelerinin yapılması sonrasında, sözleşme imzalanmış ise, işin yürütümü
ile kesin teminat mektuplarının geçerlilik sürelerinin ve teminata ilişkin diğer işlemlerin takip edilmesini,
teminat iadesi ile iş bitirme belgesi işlemlerinin yapılmasını teminen sözleşmeyi ilgili Başkanlığa
göndermek,
l) Satın alma iş ve işlemleriyle ilgili olarak Eti YBS içine veri girişini yapmak, Teşekkülün iç
alımlarıyla ilgili bilgilerini istatistiki olarak değerlendirmek; “Teşekkülün Yıllık Satın Alma Planı”nı esas
alarak satın alma performans analizleri yapmak, yurt içi satın alma süreci ve satın alımlarıyla ilgili satın
alma performansını (Maliyet artış/azalışları, tedarikçi hizmet veya malzeme kalitesi şikâyetleri,
zamanındalık) boyutları ile yılda en az iki kez ölçmek ve memnuniyet araştırması yapmak, Teşekkülün
tüm iç alımlarla ilgili faaliyet ve iş sonuçlarını Yurt Dışı Satınalma ve Koordinasyon Birimine bildirerek
Satınalma Raporu içinde yer almasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
m) İhale yaptıktan sonraki sürecin gelişimini sözleşmeyi yürüten birimlerle iş birliği hâlinde
yakından takip etmek, yüklenici şikâyetlerine konu olan sorunların çözümüne yönelik gerekli
koordinasyonu yapmak, aksayan, önlem alınması gereken hususların sonraki ihalelerde tekrar etmemesi
için sözleşme ve şartnamelerde tanımlanmasını sağlamak,
n) Yurt Dışı Satınalma ve Koordinasyon Birimince yapılacak “Teşekkülün Yıllık Satın Alma
Plânı”nın hazırlanması ve planın güncellenmesi çalışmalarına gerekli olan bilgi ve desteği sağlamak,
çalışmalara katılmak ve satın alma iş ve işlemlerini plan dâhilinde gerçekleştirmek,
o)

YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük

Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent. Personel

çalıştırılmasına
dayalı olarak yapılacak ihalelerde hizmet alımıyla yaptırılacak işin uzmanlık alanına, zorluk durumuna
veya başka bir gerekçeye dayalı olarak, bu hizmet alanında çalıştırılacak yüklenici işçisine asgari ücretin
üzerinde ödeme yapılması öngörülmesi halinde ve bu işte yeni bir iş grubu veya unvanı yer almış ise
yaklaşık maliyeti hesaplanmadan önce; bu ücretin brüt asgari ücretin en az yüzde kaç fazlası olacağına
ilişkin olarak Hizmet Alımı Uygulama ve Değerlendirme Biriminden görüş alındığına ilişkin dokümanı
talebi yapan birimden istemek,
ö) Satın alma ile ilgili mevzuatı takip etmek, iş ve işlemleri mevzuatına uygun olarak yapmak,
p) Şartname bedellerine ait faturayı POS cihazından tahsilâtının yapıldığı anda düzenleyerek
ilgililere vermek ve fatura düzenleme tarihini takip eden iki gün içinde bir suretini Mİ Dairesi
Başkanlığına göndermek,
r) “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü
Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılan yurt içi alımlarla ilgili tip; idarî şartname, genel şartname,
sözleşme ve standart formları Başkanlık birimleri ile iş birliği sağlayarak hazırlamak, Hukuk
Müşavirliğinin görüşünü ve yönetim kurulunun kararını müteakip, uygulamaya alınması için tüm teşkilâta
göndermek ve Etinet sayfasında yayımlanmasını sağlamak.
s) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
B) Yurt Dışı Satınalma ve Koordinasyon Biriminin görev ve yetkileri
YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 12/3/2014 tarihli ve 6148
sayılı oluru ile değişik Başlık.

(1) YK: 8/1/2015 tarihli ve 603/2 sayılı kararıyla değişik fıkra. Genel başlıkları itibarıyla Kuruluşun; yurt dışı
alımları, tüm satın alma faaliyetlerinin ve iş sonuçlarının istatistiki olarak izlenmesi, analizi ve
değerlendirilmesine yönelik sistem oluşturulması, izlenmesi, değerlendirilmesi, aylar itibarıyla ve yıllık
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olarak Satın Alma Raporunun hazırlanması, Başkanlığın diğer birimlerini koordine ederek Teşekkülün
Yıllık Satın Alma Planının hazırlanması ve plan uygulamalarının izlenerek performansının
değerlendirilmesi, satın alma mevzuatında meydana gelen değişikliklerin izlenerek uygulamaların
değişiklikler çerçevesinde yapılması için teşkilat düzeyinde koordinasyonun sağlanması ve satın almayla
ilgili iç mevzuatın güncellenmesi çalışmaları Yurt Dışı Satınalma ve Koordinasyon Birimince yapılır.
YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 12/3/2014 tarihli ve 6148
sayılı oluru ile değişik görev tanımı. Bu kapsamda, Yurt Dışı Satınalma ve Koordinasyon Biriminin görevleri

aşağıda belirtilmiştir;
a) YK:27/11/2014 tarihli ve 596/17 sayılı kararıyla değişik bent. Satın alma ve yatırım programlarında öngörülen
ve yurt dışından satın alınacak ham madde, kimyasal madde, makine-teçhizat ve yedek parçalar ile
bunlarla doğrudan ilgili yurt dışı hizmet alımlarını gerçekleştirmek, gümrük işlemlerini yapmak, talep
sahibi işletme/birime sevkini yapmak, Daire Başkanlığınca ihtiyaç duyulması halinde gümrük işlemlerini
ve ithal edilen malların talep sahibi işletme/birime gönderilmesi işlerini hizmet alımı yoluyla sağlamak,
b) Yurt dışından satın alınacak mal ve bunlarla doğrudan ilgili hizmetler için akreditif açtırmak,
akreditifle ilgili işlemleri takip etmek ve diğer ödeme şekilleriyle ilgili işlemleri yapmak,
c) YK: 8/1/2015 tarihli ve 603/2 sayılı kararıyla değişik bent. TMH Dairesi Başkanlığınca yürütülen etüt projeleri
hariç, yatırım programında yer alan müstakil projelerin deneme çalışmaları sırasında; fabrikayı devreye
alırken ihtiyaç duyulan işletmeye alma malzemesi, yedekleri, yardımcı hizmetler, yardımcı malzemeler,
yedek parçalar ile işletme müdürlüklerinin yurt dışından satın alınacak hammadde, kimyasal madde,
yatırım malları, makine, teçhizat ve yedek parçalar için temin edilen tekliflerin, ihtiyaç sahibi birimlerin,
görüşlerini de alarak değerlendirmek ve alım kararını müteakip, satın alma ve ithalât işlerini yerine
getirmek,
ç) YK: 8/1/2015 tarihli ve 603/2 sayılı kararıyla değişik bent. Yurt dışından satın alınacak malların gümrük
işlemlerinin tamamlanabilmesi için dış alım talebinde bulunan birimce alınan teşvik belgesini ve gerekli
diğer sevk dokümanlarını temin etmek ve gümrük işlemlerini yapmak, yaptırmak,
d) Yurt dışı alımlarla ilgili olarak tedarikçilerden alınan teminatların serbest bırakılmasını; söz
konusu alımın şartnamesine uygun olarak ve ilgili birimin uygun görüşünü müteakip, bu Yönergenin Ek1’inde yer alan “Satın Alma Sonrası İşlemler Prosedürü”nde açıklandığı şekilde sağlamak,
e) İthalatla ilgili mevzuatı takip etmek, ithalât işlemlerini mevzuat kurallarına uygun olarak
gerçekleştirmek,
f) Yurt dışı alımlarla ilgili Türkçe ve İngilizce olarak tip idarî şartname hazırlamak, Hukuk
Müşavirliğinin görüşünü ve Yönetim Kurulunun kararını müteakip, uygulamaya alınması için ilgili
birimlere duyurmak ve Etinet sayfasında yayımlanmasını sağlamak,
g) Şartname bedellerine ait faturayı POS cihazından tahsilâtının yapıldığı anda düzenleyerek
ilgililere vermek ve fatura düzenleme tarihini takip eden iki gün içinde bir suretini Mİ Dairesi
Başkanlığına göndermek,
ğ)

YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 12/3/2014 tarihli ve

YBS Dairesi Başkanlığıyla iş birliği sağlayarak, Teşekkülün tüm satın
alma faaliyetlerinin ve iş sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve analiz edilmesine yönelik Eti YBS
kapsamında satın alma faaliyetleri ile ilgili sistem alt yapısının ve izleme tablolarının oluşturulmasını
sağlamak, Başkanlığın Yurt İçi Satınalma Birimi ile koordineli bir şekilde, ayrıca, Birimin faaliyet
alanındaki alımlar dâhil tüm veri girişlerini takip ve koordine etmek,
6148 sayılı oluru ile değişik görev tanımı.

h) YK: 8/1/2015 tarihli ve 603/2 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla değişik bent. Yurt İçi
Satınalma Birimi ile iş birliği sağlayarak Teşekkülün Yıllık Satın Alma Planını hazırlamak, planın revizyonlarını
gerçekleştirmek, Etinet sayfasında yayımlanmasını sağlamak, planın uygulama performansını ölçmek,
değerlendirmek,
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ı) YK: 8/1/2015 tarihli ve 603/2 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla değişik bent. Yurt İçi
Satınalma Birimi ile iş birliği sağlayarak Teşekkülün tüm satın alma iş ve işlemlerini ve Satın Alma Planı Uygulama
Performansını da kapsayan, analiz eden ve değerlendiren bir formatta; Teşekkülün aylık ve yıllık satın alma
raporunu hazırlamak,
i) YK: 8/1/2015 tarihli ve 603/2 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla değişik bent. Yurt İçi
Satınalma Birimi ile koordinasyon sağlayarak; Teşekkül kapsamında satın alma yetki sınırının belirlenmesine
yönelik işlemleri yapmak, Yönetim Kurulunun kararını müteakip, tüm teşkilâta duyurmak, ayrıca Etinet sayfasında
yayımlanmasını sağlamak,

j) Teşekkülün, Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapılacak mal
ve hizmet alımlarıyla ilgili olarak Kamu İhale Kurumundan izin alınmasına yönelik iş ve işlemleri
yapmak,
k) Gerek işletme müdürlüklerince, gerekse Başkanlıkça gerçekleştirilen ihalelerde istekli veya
yüklenici sıfatıyla yasaklı duruma düşme fiili işleyenler hakkında Kamu İhale Kanununun "Yasaklar ve
Ceza Sorumluluğu"na ilişkin hükümleri çerçevesinde gereken iş ve işlemlerini yapmak, yapılmasını
sağlamak,
l) İşletme müdürlüklerinin talebi hâlinde, kendilerince çıkılmış ihalelere ait şartnamelerin
isteklilere satışını sağlamak,
m) Satın alma mevzuatını ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri izlemek, uygulamaların
değişiklikler çerçevesinde yapılması için teşkilat düzeyinde koordinasyonu sağlamak üzere genelge
hazırlamak ve tüm teşkilâta duyurmak; satın alma iş ve işlemlerindeki ihtiyaçtan veya satın alma
mevzuatında meydana gelen değişiklikler çerçevesinde “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet
Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yapılacak değişiklikleri belirleyerek
SG Dairesi Başkanlığına bildirmek,
n) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
“C) Yapım İşi Satınalma Biriminin görev ve yetkileri” YK: 8/1/2015 tarihli ve 603/2 sayılı kararıyla ihdas edilen Yapım İşi Satınalma
Birimi ve görev tanımları; YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla, SA Dairesi Başkanlığı organizasyonundan Yapım İşi Satınalma
Biriminin kaldırılması nedeniyle mülga birim adı ve görev tanımları.

C) Doğrudan Temin Biriminin görev ve yetkileri
YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla; Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığının alt birini olan Doğrudan Temin Biriminin SA
Dairesi Başkanlığının alt birimi olarak yapılandırılması nedeniyle eklenen birim başlığı ve görev tanımları.

a) İşletme müdürlükleri ve merkez teşkilatın 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen limit dahilinde günlük tüketim ve acil ihtiyaçları
dışındaki doğrudan alımları Birim tarafından temin edilir. Ancak;
1) İşletme müdürlüklerinin doğrudan temin kapsamdaki; iş güvenliğinin sağlanması ve üretimin
devamı için acil olarak ihtiyaç duyulan mal ve malzemeler, yetkili firma/servis marifetiyle bakım-onarımı
yapılması gereken ve usta nezareti ile dahili piyasada yaptırılacak olan imalat ve tamirler ve benzeri
işlemler, günlük olarak alınması gereken mal veya malzemeler ile sebze ve meyve, işletme
müdürlüklerinin ilgili birimlerince temin edilir.
2) Merkez teşkilatında doğrudan temin kapsamındaki; eğitim, araştırma-geliştirme, proje
çalışmaları, katalog, tanıtım amaçlı faaliyet raporları, yazılım ihtiyacı ve bakımları, kurumsal çalışmalar
gibi nitelikli işlerle ilgili hizmet alımları ve Genel Müdürlük oluruyla onaylanmış çalışmalara ait hizmet
alımları ilgili birimlerince yapılır. Ancak, birimlerce uygun görülmesi halinde bu ihtiyaçların alımı Birim
tarafından yapılabilir.
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3) İstatistiki bilgi hazırlanması, süreç bilgilerinin birleştirilmesi ve kapsamın değerlendirilmesi
amaçlarıyla (1) ve (2) numaralı alt bentlerde açıklanan doğrudan temin kapsamındaki alımlara ilişkin
bilgiler Birime gönderilir.
b) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. İşletme müdürlüklerinin “Satınalma ve Malzeme
Yönetim Birimi”nce ve merkez teşkilatı birimlerince malzeme talep fişi ile özellikleri belirtilerek, gerekli
ise teknik şartname hazırlanarak KKYS veya BELGENET yoluyla teklif edilen mal ve hizmetin satın
alınmasına ilişkin olarak;
1) Teklife ilişkin dosya açmak, piyasa araştırması yapmak, teklif toplamak ve firmalardan
tekliflerin teyidini sağlamak,
2) Şartnameyi esas alarak teklifleri değerlendirmek ve söz konusu alımı birim sorumlusuna
imzaya sunmak,
3) Teklif veren firmaya gereği için, talep eden işletmeye veya merkez teşkilatı birimine bilgi için
yazı yazmak,
4) Alım konusu malzemenin teslimi, hizmetin ise kabulü sonrasında firma tarafından faturanın
suretinin işletmeye veya merkez teşkilatı birimine, aslının ise Birime verilmesini müteakip, gerekli olan
teyit işlemlerini yaptıktan sonra fatura bilgilerini ERP’ye girmek ve ödenmesi için Mali İşler Dairesi
Başkanlığına göndermek,
5) Teşekkülün doğrudan temin kapsamındaki istatistiki bilgilerini ERP kapsamında kaydetmek,
alımları malzeme bazında değerlendirmek, fiyat mukayeseleri yapmak ve doğrudan teminin amaç ve
gerekçelerini araştırmak,
6) Doğrudan temin edilmesi için teklif edilen ancak planlı alım kapsamında yapılması gereken
mal ve hizmet alımlarını belirleyerek daha sonraki süreçlerde alımın planlı alım kapsamında yapılmasını
sağlayıcı tespit ve müdahaleleri yapmak.
c) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
Ç) Hizmet Alımı Uygulama ve Değerlendirme Biriminin görev ve yetkileri
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile eklenen birim ve görev tanımları.

a) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. İşletme müdürlüklerinin satın alma yetkisini aşan,
çıkarılan cevherin tesiste ürüne dönüştüğü noktaya kadarki süreç içerisinde ihtiyaç duyulan (iç nakliye
hizmet alımları, cevherin çıktığı noktadan ürünün elde edildiği noktaya kadarki üretim süreci
kapsamındaki nakliye hizmet alımları ile şartname ve yaklaşık maliyeti LOJ Dairesi Başkanlığınca
hazırlanan personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımları hariç); hizmet alımları ile işletme müdürlüklerinin
yetkisini aşan temizlik işleri, sosyal hizmet, itfaiye hizmetleri, sağlık hizmeti ve benzeri hizmet
alımlarının teknik şartnamesi ve yaklaşık maliyetini kontrol ederek alımı için Yurt İçi Satınalma Birimine
göndermek,
YK: 13.09.2018 tarihli ve 733/21 sayılı kararıyla değişik paragraf. Merkez ve taşra teşkilatında hizmet alımı ile
çalıştırılacak işçilerin özlük dosyasındaki kayıtların izlenmesi yönüyle; ihale dokümanı ve ihale
sözleşmesinden bir suretini Hizmet Alımı İşçisi Kayıt ve İzleme Birimine göndermek,

İşletme müdürlüklerinin özel güvenlik hizmet alımı
ile ilgili olarak DH Dairesi Başkanlığının İdari ve Sosyal İşler Birimince gönderilen sözleşme, şartname
ve yaklaşık maliyeti, olması gereken iş yükünü incelemek ve özel güvenlik hizmet alımıyla ilgili birim
görüşünü bildirmek,
YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent.

Merkez ve taşra teşkilatın laboratuvar, numune alma ve hazırlama, analiz ve araştırma-geliştirme
hizmet alımıyla ilgili olarak TG Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve Birime gönderilen sözleşme,
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şartname ve yaklaşık maliyeti, olması gereken iş yükünü incelemek ve özel güvenlik hizmet alımıyla ilgili
birim görüşünü bildirmek,
YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik paragraf. Hizmet alımlarının şartname ve sözleşmesini
incelenmesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığından hizmet alımları izni alınmasına yönelik işlemlerde;
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (e) bendi ile ek 8 inci
maddesinde ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında
belirlenmiş olan hükümlere uymak,

b) İhale dokümanını kontrol ettiği hizmet alımlarıyla ilgili olarak; kontrol teşkilatlarınca
hazırlanarak Eti YBS kapsamında bilgileri girilen geçici ve kesin hak edişlerin kontrollerini yapmak,
merkez teşkilatıyla ilgili geçici ve kesin hak ediş ödemelerinde ise Endüstriyel İlişkiler Birimince hak
ediş öncesinde hazırlanan inceleme bilgisi ile Eti YBS kapsamına girilen bilgilerin tutarlılığını incelemek,
geçici ve kesin hak edişlerle ilgili mutabakatı sağlamak; kesin teminat mektuplarının geçerlilik sürelerini
ve teminata ilişkin diğer işlemleri takip etmek, teminat iadesi ile iş bitirme belgesi talebinin
karşılanmasına yönelik iş ve işlemleri bu Yönergenin Ek-1’inde yer alan Satın Alma Sonrası İşlemler
Prosedürüne uygun olarak yerine getirmek,
İş Kanununun 36 ncı maddesi gereğince; merkez veya taşra teşkilatında hizmet alımı işçilerinin
ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya başka yollarla Genel Müdürlüğe intikal
ettiği hallerde gerekli olan kontrollerin yapılmasını sağlamak, varsa ödenmeyen ücretlerin hak edişlerden
kesilerek işçilerin banka hesabına yatırılmasını sağlamak,
c) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. Yıllık genel yatırım ve finansman programı ile
programın uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirleyen tebliğ çerçevesinde Teşekkülün yıllık hizmet
alımı ihtiyacını belirlemek, yıllık hizmet alımı harcama izinleri, ilâve hizmet alımları ve ilk defa
yapılacak hizmet alımı izinlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığından alınmasına yönelik işlemleri yapmak,
bilgilerin, tebliğ ile istenen nitelikte Eti YBS kapsamında işlenmesini sağlamak,
ç) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. Teşekkülün ihale yoluyla yaptırdığı hizmet
alımlarına ilişkin olarak, her bir ihale bazında; hizmet alımının niteliği (araç kiralama, temizlik ve
benzeri) ve gerekçesi, alt dağılımları belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yıla isabet edecek ve sözleşme
süresince oluşacak toplam maliyeti, ihalenin kaç yıllık olduğu ve sözleşmenin geçerli olduğu
başlangıç/bitiş tarihleri, ihale kapsamında kaç kişi çalıştırıldığı ve çalışanların unvan bazında aylık
ortalama ücretleri, bu alanda hangi tarihten bu yana hizmet alımı yapıldığı, hizmet alımına, mevcut
ihalenin bitişinden sonra da ihtiyaç duyulup duyulmayacağı, duyulacaksa hizmetin dışarıdan alınmasına
hangi tarihe kadar devam edileceği hakkında detaylı bilgiler içeren yıllık bir rapor hazırlayarak hizmet
alımları bilgi formu ile birlikte ilgili Kurum ve Kuruluşlara mart ayı sonuna kadar göndermek,
d) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. İşletme müdürlüklerinde ve merkez teşkilatındaki
tüm hizmet alımlarının ihtiyaç analizlerini yapmak amacıyla; ilgili birimleri de koordine ederek hizmet
alımı ihtiyaç teklifini yerinde incelemek, işin kapasitesi, çalıştırılacak işçi sayısının ve maliyetinin veya
işin yükleniciye yaptırılıp yaptırılmayacağı, bu hizmet alımıyla ilgili olarak daha önce gerçekleşmiş bir
müşteri şikâyeti olup, olmadığı, şartname ve sözleşmesinde açıklanacak işin süreç tarifi ve mutlaka yer
verilmesi istenilen konular, bu hizmet alanında daha önce hizmetin yapılış şeklinden, idari veya yönetsel
olarak kaynaklanan sorunlar, bu hizmet alanında çalıştırılacak işçilerin oryantasyon, sertifika veya eğitim
şartları, hizmet alımı işçisinin sertifikasyon şartları, genel politikalar ve standartları, hizmet alımı
işçilerinin çalışma kural ve üsluplarını da belirleyen düzeni, işin ve üretimin kalitesini etkileyen süreçleri
de tanımlayarak hizmet alımını değerlendirme gerekçe raporunu hazırlamak,
e) İşçi çalıştırmaya dayalı hizmet alımıyla yürütülen işlerin sözleşme ve şartnamesine göre işin
yürütülüp, yürütülmediğini, hizmet alımı işçisinin amacına uygun çalıştırılıp, çalıştırılmadığını ve
performansının değerlendirilip, değerlendirilmediğini, hizmet alımı işçilerinin çalışma kural ve
üsluplarına uygun çalışıp, çalışmadıkları gibi hususları yerinde incelemek, değerlendirme raporu
hazırlayarak hizmet alımı uygulamalarında karar verme süreçlerini etkilemek,
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f) Teşekkülde çalıştırılan hizmet alımı işçisinin sayısını, iş yüklerini, verimlilik kriterlerini,
maliyet boyutunu, hizmet alımı işçilerinin giriş ve çıkış devir durumunu, hizmet alımı işçilerinin alım
amacına uygun çalıştırılıp, çalıştırılmadığını, idari ve yönetsel sorunları, uygulama ve çalıştırılma
düzenlerini, iş ve üretim kalitesini olumlu veya olumsuz olarak etkileyen uygulamaları, işletmeler
arasında kıyaslamayı da öngören izleyici sistem oluşturmak, sistem ve analiz yöntemleri geliştirerek
sürekli incelemek, değerlendirmek ve her ay Teşekkülün hizmet alımı uygulama ve değerlendirme
raporunu hazırlamak, güncelliğini sağlamak,
g) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde
yaklaşık maliyet” başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre ve idareye verilen yetki
kapsamında, merkez ve taşra teşkilatında yüklenici işçisi çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının yaklaşık
maliyeti hesaplanmadan önce; hizmet alımıyla yaptırılacak işin uzmanlık alanına, zorluk durumuna veya
başka bir gerekçeye göre, ayrıca bu işte yeni bir iş grubu veya unvanı yer alması ve yüklenici işçisine
asgari ücretin üzerinde ödeme yapılması öngörülmesi halinde ve bu konuda daha önce alınmış bir olur,
izin bulunmuyorsa; bu ücretin brüt asgari ücretin en az yüzde kaç fazlası olacağına ilişkin belirlemeyi
yaparak görüş oluşturmak ve Genel Müdürlük olurunu müteakip, ilgili birimin görüş isteğini cevaplamak;
Teşekkülün, tüm personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımlarında asgari ücretin üzerinde ödeme yapılması
öngörülen hizmet alımlarının gerekçelerini, istatistiği bilgi ve tablolarını oluşturmak ve istenildiğinde tüm
sürece hakim olarak cevaplamak, .
ğ) Faaliyet alanındaki mevzuatı takip etmek, uygulamaların mevzuata uygun olarak yerine
getirilmesini koordine etmek, birim faaliyet alanındaki konularda genelge ve duyuru hazırlamak,
h) Birimin faaliyetlerini ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
D) Sigorta Biriminin görev ve yetkileri
YK: 8/1/2015 tarihli ve 603/2 sayılı kararıyla (C) bendinin (Ç) bendi olarak değişikliği. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel
Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik birim başlık numarası.

a)

Yönetim Kurulunun 8/9/2014 tarihli ve 585/8 sayılı kararıyla “Sigorta İşleri Yönetmeliği” ibaresi, “Sigorta İşleri Yönergesi”

Teşekkülün taşınabilir ve taşınmaz mal varlıkları ile diğer kıymetleri ve sorumluluk
sigortalarında oluşabilecek risklere karşı dahilî fon veya sigorta kapsamında teminat altına alınması ile
ilgili işlemlerin sigorta mevzuatına, sigorta tarife ve talimatlarına ve Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Sigorta İşleri Yönergesi esaslarına göre yerine getirilmesini sağlamak, sigorta ihalesi ile ilgili
işlemleri yapmak,
olarak değiştirilmiştir.

b)

Yönetim Kurulunun 8/9/2014 tarihli ve 585/8 sayılı kararıyla “Sigorta İşleri Yönetmeliği” ibaresi, “Sigorta İşleri Yönergesi”

Riski fazla olan ve dahilî fon kapsamı dışında kalan, Teşekkülün taşınabilir ve taşınmaz
mal varlıkları ile diğer kıymetleri ve sorumluluk sigortalarında oluşabilecek risklere karşı teminat altına
alınabilmesi için sigorta ihalesi dosyasını sigorta genel şartları ve “Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Sigorta İşleri Yönergesi” ile ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlamak ve
yapılacak sigorta ihalesini kazanan sigorta şirketi ile sözleşme imzalanması için gerekli olan iş ve
işlemleri yapmak,
olarak değiştirilmiştir.

c) Teşekkülün taşınabilir ve taşınmaz mal varlıkları ile diğer kıymetleri ve sorumluluk
sigortalarında oluşabilecek risklere karşı, bir sonraki yılda sigortalanmasına esas sigorta rayiç değerleri ile
risk tespiti çalışmalarının yapılması, dahilî fon ve sigorta talep tablolarının hazırlanması ve en geç nisan
ayı sonuna kadar SA Dairesi Başkanlığına gönderilmesi için merkez ve taşra teşkilâtında Sigorta Rayiç
Değerleri Tespit Komisyonlarının kurulması ile ilgili işlemleri takip ve kontrol etmek,
ç)

Yönetim Kurulunun 8/9/2014 tarihli ve 585/8 sayılı kararıyla “Sigorta İşleri Yönetmeliği” ibaresi, “Sigorta İşleri Yönergesi”

İlgili birimlerden gelen sigorta taleplerinin; mal varlıklarının sigortaya esas rayiç
bedelleri ile uygun risklerin istenip istenmediği ve dahilî fon-sigorta ayırımının, Sigorta İşleri Yönergesi
hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı yönünden incelenerek, dahilî fon ve sigorta kapsamında
sigortalanacak mal varlıklarının sigortaya esas toplam değerlerini tespit etmek veya ettirmek,
olarak değiştirilmiştir.
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d) Riski az olan ve dahilî fon kapsamına alınması kesinleşen mal varlıklarının, dahilî fon talep
tablolarında tespit edilmesi ve yönetim kurulu kararını müteakip, tespit edilen risklere karşı işletme
müdürlüklerinin kendi bünyelerindeki dahilî fondan karşılık ayrılarak, işletme müdürlükleri dışındaki
taşra teşkilâtı ile merkez teşkilâtının Genel Müdürlük bünyesindeki dahilî fondan, her sigorta branşında
fon mektubu kesilerek sigortalarının yapılmasını sağlamak,
e) İlgili sigorta şirketince hazırlanan poliçe ve zeyilnamelerin; sigorta bedellerini, risk, fiyat ve
prim kontrollerini yapmak ve sigorta tarife ve talimatları doğrultusunda poliçe primlerinin ilgili sigorta
şirketine taksitler hâlinde veya peşin olarak ödenmesi için Mİ Dairesi Başkanlığına bildirmek,
f) Sigorta şirketince, Teşekkül adına düzenlenen poliçe ve zeyilname prim tutarları ve mal
varlıklarında meydana gelen hasar bedelleriyle ilgili olarak Mİ Dairesi Başkanlığı ile aylık hesap
mutabakatı yapmak,
g) Teşekkülün merkez ve taşra teşkilâtı birimlerinin ihtiyacı için yurt dışından ithal edilecek
mallar ile yurt dışına ihraç edilecek (CIF satışlar) mallar ve yurt içi nakledilecek varlıkların nakliyat all
risk sigorta poliçeleri ve zorunlu sigortalar kapsamına giren karayolları motorlu araçlar zorunlu malî
sorumluluk (Trafik) ile tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerinin
özellik arz etmesi nedeniyle ilgili sigorta şirketine zamanında tanzim ettirilerek Teşekkülün ilgili
birimlerine en kısa sürede iletilmesini sağlamak,
ğ) Teşekkülün sigortalı varlıklarında meydana gelen hasarlarla ilgili Sigorta Genel Şartlarında
belirtilen sürede ilgili sigorta şirketine hasar ihbarının yapılarak hasar tespiti için olay mahalline eksper
talebinde bulunmak,
h) Yüklenicilere yaptırılan işlere ait yapılan sözleşmenin ilgili sigorta maddesine göre, bu
yüklenicilere yaptırılan sigorta poliçeleri hakkında görüş sorulması halinde gerekli incelemeleri yaparak
sonucu talep sahibi birime iletmek,
ı) Teşekkülün sigortalı varlıklarında oluşan hasarlarla ilgili olarak hazırlanan dosyayı incelemek,
hasarın dahilî fondan veya sigortadan tahsilini sağlamak,
i) Sigorta kapsamında olup, arızalanan ve hasar gören varlıkların arızalarının giderilmesini
müteakip, firmalarca Teşekkül adına düzenlenen faturaların sigorta şirketine yansıtılması ile ilgili
yansıtma faturasını düzenlemek ve sigorta şirketine göndermek, fatura düzenleme tarihini takip eden iki
gün içinde faturanın bir suretini Mİ Dairesi Başkanlığına göndermek,
j) Hasarın dahilî fondan ödenmesine ait yetki sınırlarını tespit ederek, yönetim kurulunun
tasvibine sunmak,
k) Teşekkülün sigorta işlemleriyle ilgili bilgilerini sigorta türleri ve hasarları da dahil olmak üzere
istatistiki olarak tablolaştırmak,
l) Sigorta mevzuatını takip etmek ve ilgili birimleri mevzuat konusunda bilgilendirmek,
m) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı (DH)
Yönetim Kurulunun 14/8/2014 tarihli ve 582/16 sayılı kararıyla kabul edilen görev tanımları.

MADDE 14- (1) Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usûl ve esasları;
organizasyon şemasında belirlenmiş birimler ile İdari Hizmetler Servisinin görevlerini ve bu Yönergenin
28 inci maddesinde belirlenmiş olan birim âmirlerinin ortak görev alanlarında belirtilen görevlerinin
birimlerindeki yönetim alanlarını kapsar.
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(2) Başkanlık organizasyon yapısında yer alan birimlerin görevleri birim sorumlusunun sevk ve
idaresinde;
YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla “Yemek ve Temizlik Hizmetleri Birimi” DH Dairesi Başkanlığının organizasyonundan
kaldırılması nedeniyle mülga (a) bendi.
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla; “Sosyal Hizmetler Birimi” ile “İdari ve Destek Hizmetler Birimi”nin
organizasyonundan kaldırılması nedeniyle mülga (a) bendi.

a) Yönetim Kurulunun 21/9/2014 tarihli ve 587/4 sayılı, YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 28/5/2015
tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent ve bent sıralamasında yapılan
değişiklik İdari ve Sosyal İşler Biriminin görev ve yetkileri; “Sosyal işler”, “Misafirhane ve sosyal tesisler”,
“aşçı”, “yardımcı personel” ve “Kreş” sorumluları ile “Çocuk eğitimcisi”, “İdari işler”, “Ambar”,
“Özel güvenlik”, “Güllük özel güvenlik” ve “taşınmaz işlemleri” sorumluları tarafından,
b) YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla bent sıralaması değişikliği. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla bent
Basın ve Halkla İlişkiler Biriminin görev ve yetkileri; “Basın”, “Halkla İlişkiler
ve Organizasyon”, “Evrak ve Haberleşme”, “kütüphane ve yayın abone” ve “Kurum Arşiv İşlemleri”
sorumlularınca,
sıralamasında yapılan değişiklik

c)

YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla bent sıralaması değişikliği. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla bent

sıralamasında yapılan değişiklik Ulaşım

ç)

Hizmetleri Biriminin görev ve yetkileri; ulaşım hizmetleri sorumlularınca,

YK:03/11/2020 tarihli ve 837/1 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

Bakım, Onarım ve İşletim Biriminin görev ve yetkileri;
“Bakım, Onarım ve İşletim” Sorumlusu”, “Elektrik-Elektronik ve Telefon Santral İşleri Sorumlusu” ve
“Santral Görevlisi”nce,
01/12/2020 tarihli ve E-76790 sayılı oluru ile eklenen bent.

YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla “Doğrudan Temin Birimi”nin SA Dairesi Başkanlığının alt bendi olması nedeniyle
mülga (e)bendi.

yerine getirilir.
Genel Müdürlüğün 21/3/2016 tarihli ve 6306 sayılı oluru ve 27/10/2016 tarihli ve 23698 sayılı oluru ile yeni pozisyonların
belirlenmesi ve pozisyon adlarında yapılan değişikliğin, Yönetim Kurulunun 11/1/2013 tarihli ve 509/13 sayılı kararıyla SG Dairesi Başkanlığına
verilen yetkiye istinaden “koordinatör” sorumlusunun Yönergeye işlenmesi. Daire Başkanlığının “İdari ve Sosyal işler

Birimi”nde ve “Basın ve Halkla İlişkiler Birimi”nde yürütülen iş ve işlemler görev alanlarına göre
“koordinatör” pozisyonunda istihdam edilen personel tarafından takip ve koordine edilir.
Destek hizmetler sorumluları daire başkanına doğrudan bağlı olarak, kendilerine tevdi edilen
görevleri yerine getirir.
(3) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik fıkra.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511
sayılı oluru ile değişik fıkra. Merkez teşkilatı iş yerlerinde Daire Başkanlığının görev alanında ve
koordinasyonunda yerine getirilen hizmet alımlarının ihtiyaç analizi ve verimliliğinin değerlendirilmesi
SA Dairesi Başkanlığının Hizmet Alımı Uygulama ve Değerlendirme Birimi ile işbirliği sağlanarak
yapılır; Hazine ve Maliye Bakanlığından hizmet alımı izninin alınmasının gerekmesi halinde talep,
gerekçesiyle birlikte SA Dairesi Başkanlığına bildirilir.
(4)

YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük

Daire Başkanlığının
görev alanında, yüklenici işçisi çalıştırılmasına dayalı ihalelerde yaklaşık maliyet hesaplanmadan önce;
hizmet alımıyla yaptırılacak işin uzmanlık alanına, zorluk durumuna veya başka bir gerekçeye dayalı
olarak, bu hizmet alanında çalıştırılacak yüklenici işçisine asgari ücretin üzerinde ödeme yapılması
öngörülmesi halinde ve bu işte yeni bir iş grubu veya unvanı yer almış ise ve daha önce Genel Müdürden
veya yönetim kurulundan alınmış bir izin yok ise; yaklaşık maliyette dikkate alınacak ücretin brüt asgari
ücretin en az yüzde kaç fazlası olacağına ilişkin olarak SA Dairesi Başkanlığından görüş alınmasını
müteakip, hizmet alımının yaklaşık maliyeti hesaplanır.
Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik fıkra.
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Bu kapsamda, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı organizasyon yapısındaki birimlerin görev ve
yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla “Yemek ve Temizlik Hizmetleri Birimi”nin Daire Başkanlığının organizasyonundan
kaldırılması nedeniyle mülga birim başlığı ve görev tanımları.

A) İdari ve Sosyal İşler Biriminin görev ve yetkileri
YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla; “Yemek ve Temizlik Hizmetleri Birimi”nin Daire Başkanlığının organizasyonundan
kaldırılması nedeniyle yeniden tanımlanan birim görevleri. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik birim adı.

a) Birimin mutfak ve yemekhane, ikram ve ağırlama, çay ocağı ve kuaför hizmetleri ile ilgili
görevleri;
1) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. Tabldot hizmetlerini Devlet Memurları Yiyecek
Yardımı Yönetmeliği hükümleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe uygulama talimatları çerçevesinde
yerine getirmek,
2) Merkez teşkilâtı mutfak ve yemekhanesi için gerekli olan gıda ve diğer malzemelerin alımını
yapmak, ambar giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak ve gıda ambarının stok durumunu takip etmek,
3) Mutfakta kullanılan gıda maddelerinin sağlık şartlarına uygunluğunu denetlemek, personelin
sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlamak amacıyla kalori hesabı yapmak, haftalık yemek listesini
hazırlamak, Etinet sayfasında ve görüntü ekranlarında duyurulmasını sağlamak,
4) Yemek maliyeti ve yemek satış bedelini tespit etmek ve dönem sonlarında dokümanları Mİ
Dairesi Başkanlığına intikal ettirmek ve yemekhaneden yararlanan personele aylık fatura tutarlarını Eti
YBS kapsamından e-posta olarak gönderilmesini sağlamak ve iki gün içinde Mİ Dairesi Başkanlığına
bildirmek,
5) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
Mutfakta çıkan atık yağların, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde; lisanslı toplama, taşıma firmalarına verilmesini Çevre Birimi ile iş birliği
sağlayarak gerçekleştirmek,
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik alt bent.

6) Merkez teşkilâtı mutfağında bulunan cihazların kalibrasyonlarını ve diğer ölçümlerini
yaptırmak,
7) Genel Müdürlüğün ikram, ağırlama ve diğer temsil hizmetlerini yerine getirmek,
8) Merkez teşkilâtı hizmet binalarında çay ocağı hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
9) Merkez teşkilâtı iş yerlerindeki toplantı salonlarının her türlü iş ve işlemlerini, düzenini ve
koordinasyonunu sağlamak,
10) Merkez teşkilatı iş yeri binasında bulunan bayan ve erkek kuaför salonlarının ihtiyacı olan
kuaför malzemelerini temin emek, ambara teslim etmek, kuaför ücretlerini tespit etmek, çalışanların ücret
ve aylıklarından tahsil edilmesini sağlamak, verilen hizmetin memnuniyetini ölçmek,
11) Merkez teşkilâtı hizmet binalarında içme suyu teminini sağlamak.
b) Birimin, temizlik hizmet alımı ve yönetilmesi ile ilgili görevleri;
1) Merkez teşkilâtı hizmet binalarında; temizlik, mutfak, yemekhane, misafirhane, bay/bayan
kuaför ve benzeri hizmetlerin; İstanbul’daki misafirhanenin temizlik ve tabldot hizmetlerinin; hizmet
alımı yoluyla yerine getirilmesi için teknik şartname, yaklaşık maliyet ve sözleşmeyi hazırlamak,
hizmetin alımı için Satınalma Dairesi Başkanlığına göndermek,
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2) Merkez teşkilatı iş yerlerinin her türlü temizlik hizmetlerinin sözleşme ve şartnamesine, iş
sağlığı ve güvenliği şartlarına ve çevre kurallarına uygun olarak yerine getirilmesini takip ve kontrol
etmek, yönetmek,
3) YK: 26/4/2019 tarihli ve 762/1 sayılı kararıyla mülga alt bent.
4) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik alt bent. Merkez teşkilâtı hizmet binalarında; temizlik,
mutfak, yemekhane, misafirhane, çay ocakları, bay/bayan kuaför ve benzeri hizmetlerin ve İstanbul’daki
misafirhanenin temizlik ve tabldot hizmetlerinde çalıştırılan yüklenici işçilerinin özlük hakları ve SGK ile
ilgili düzenlenen dokümanları incelemek, dokümanları, İKY Dairesi Başkanlığının Endüstriyel İlişkiler
Birimine göndermek, yapılan işlemlerin İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
ve diğer iş mevzuatı hükümlerine ve sözleşmesine uygun olduğunun Endüstriyel İlişkiler Birimince teyit
edilmesinden sonra hak edişi düzenlemek ve ödemesinin yapılmasını, kesin teminat mektuplarının
geçerlilik sürelerini takip ederek işin kesin kabulünün yapılmasını müteakip iade edilmesini Mİ Dairesi
Başkanlığına bildirmek, iş bitirme belgesi işlemlerini yapmak,
5) Merkez teşkilâtı hizmet binalarının hamaliye iş ve işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
6) Merkez teşkilâtı hizmet binaları, misafirhane ve kreşin haşerata karşı ilâçlanmasını sağlamak.
c) Birimin misafirhane, kreş ve sosyal tesislerle ilgili görevleri;
1) Merkez teşkilatın sosyal amaçlı tesislerinde hizmet kalitesini geliştirmek, sosyal tesisler ile
ilgili işleri “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisler ve Misafirhane Yönergesi”
hükümlerine uygun olarak yerine getirmek,
2) Genel Müdürlük, işletme müdürlükleri ve İstanbul’daki misafirhanelerde hizmet kalitesinin ve
malzeme standardının sağlanmasına yönelik olarak gerekli koordinasyon çalışmalarını yapmak ve takip
etmek, gerekli hallerde düzenleyici müdahaleler de bulunmak, misafirhane ve sosyal tesis işletmeciliği ile
ilgili olarak Kurum çalışanları ve hizmet alımı işçilerinin gerekli olan eğitim almalarını sağlamak,
misafirhanelerle ilgili hizmetin memnuniyetini ölçmek,
3) İstanbul’daki misafirhane ile ilgili hizmetlerin takip ve koordinasyonunu sağlamak, yönetmek,
4) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen
hükümler çerçevesinde misafirhane ve sosyal tesis ücretlerini belirlemek,
5) Gerek kurum personeli gerekse diğer misafirlerin konaklama ve kahvaltı ücretlerini kredi kartı
ile ödemek isteyenlerin ödemelerini POS cihazından tahsil ederek düzenlenen faturayı ilgililere vermek
ve düzenlenen faturanın bir nüshasını Mİ Dairesi Başkanlığına göndermek,
6) YK: 20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik alt bent. Merkez teşkilâtı misafirhaneleri ile İstanbul’daki
misafirhanenin rezervasyon iş ve işlemlerini yapmak, gelirlerini yönetim giderlerini takip etmek,
Teşekkülün tüm misafirhaneleri ve sosyal tesisleri ile ilgili bilgilerin; gelir, gider, maliyet, malzeme, iş
yükü ve çalışan sayısı, verilen hizmet gibi istatistiklerinin izlenmesine yönelik izlenebilirliği sağlamak,
merkez ve işletmeler arası kıyaslamaları yapmak ve performansı değerlendirmek,
7) Merkez teşkilâtı hizmet binaları, İstanbul’daki misafirhane ve kreşteki mefruşatın ve
yemekhanede çalışanların iş kıyafetlerinin kuru temizleme işlerini yaptırmak,
8) YK: 20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla mülga alt bent.
9) Merkez teşkilâtı kreş hizmetlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kreş, Gündüz
Bakımevi ve Çocuk Kulübü Yönergesine uygun olarak yerine getirmek, kreşten faydalananlara
faturalarını düzenlemek ve Mİ Dairesi Başkanlığına bildirmek,
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ç) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Birimin idari işlerle ilgili görevleri;
YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla değişik alt bent.

1) Merkez teşkilâtı hizmet binalar ile kreşin

yönetim giderlerini ve aidatlarını takip etmek,
YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla değişik alt bent. 2) Merkez teşkilatın; kullanma suyu abonelik
işlemlerini yapmak, hizmet binalarında içme suyu teminini sağlamak, içme ve kullanma sularının
analizlerini yaptırmak,
YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla mülga 3 numaralı alt bent..
YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla mülga 4 numaralı alt bent
YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla alt bent numarası değişikliği

3) Merkez teşkilâtı hizmet binaları ile

sosyal amaçlı binalarının; elektrik, su, doğalgaz, iletişim, GSM ve data erişim hatlarının aylık faturalarını
takip etmek, fatura bedellerinin zamanında ödenmesini sağlamak,
YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla eklenen alt bent

4) Merkez teşkilâtı hizmet binalarının hamaliye iş

ve işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla eklenen alt bent

5) Merkez teşkilâtı hizmet binaları, misafirhane ve

kreşin haşerata karşı ilâçlanmasını sağlamak,
6) Bağış ve yardım kampanyaları ile ilgili işlemleri yapmak,
7) 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Kanunu
gereğince, kapalı alanlarda, tütün ve tütün ürünlerinin tüketimine ilişkin yasakları Teşekküle duyurmak,
yasak konusundaki yazı ve sembollerin uygun yerlere asılmasını sağlamak, konuyla ilgili öneri ve
şikâyetlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi için oluşturulan “Öneri ve Şikâyet Değerlendirme
Kurulu”nun sekreterya işlerini yerine getirmek.
d) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Birimin, sarf malzeme ve acil ihtiyaç alımları ve
ambar işleri;
1) Merkez teşkilatın acil ihtiyaçlarını satın almak,
YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla değişik alt bent. 2) Merkez teşkilâtı birimlerinin; kırtasiye,
bilgisayar ve donanımları dışında kalan muhtelif demirbaş ve kayda tâbi büro malzemeleri ile temizlik
işleri için gerek duyulan sarf malzemelerine olan ihtiyacı belirlemek, temin edilmesi için SA Dairesi
Başkanlığına göndermek,

3) Merkez teşkilâtı ambarına teslim edilen sarf malzemelerin ambara giriş-çıkış işlemlerini
yapmak, stok izlemek, birimlerin taleplerine göre malzemenin dağıtımını yapmak, sarf malzeme
ambarlarının yıl sonu sayımlarını yaparak Mİ Dairesi Başkanlığı ile mutabakat sağlamak,
4) Ambardaki demirbaş ve kayda tâbi malzemelerin kayıtlarını tutmak, Mİ Dairesi Başkanlığı
kayıtlarıyla mutabakat sağlamak,
5) Ambara teslim edilen kişisel koruyucu donanım ve giyim eşyasını ilgili personele zimmetle
vermek ve tutanaklarını sicil ve özlük dosyalarına konması için İKY Dairesi Başkanlığına teslim etmek,
6) Demirbaş ve kayda tâbi malzemeleri, eski, deklase, ihtiyaç dışı ve hurda malzemeleri
depolamak ve muhafaza etmek, değerlendirme işlemleri tamamlananların teslim ve tesellüm işlemlerini
ÜK Dairesi Başkanlığının “Ekipman ve Malzeme Yönetim Birimi” ile müşterek olarak gerçekleştirmek,
birimler arası yer değişikliğini ve ambara iade edilen ihtiyaç fazlası malzemeleri Mİ Dairesi Başkanlığına
bildirmek,
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7) Bilgisayar ve ek donanımları hariç olmak üzere, eski, deklase, ihtiyaç dışı ve hurda malzemeler
ile ilgili işlemleri “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Deklase, İhtiyaç Dışı ve Hurda
Malzemeler Tespit ve Değerlendirme Yönetmeliği” hükümlerine göre yerine getirmek.
e)

Yönetim Kurulunun 21/9/2014 tarihli ve 587/4 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla

Birimin, özel güvenlik hizmet alımı; merkez teşkilatı iş yerleri, İstanbul’daki misafirhane ve
Güllük Sosyal Tesislerinde özel güvenlik hizmetlerinin sevk ve idaresi ile ilgili işleri;
eklenen bent.

1) Merkez teşkilâtın hizmet ve sosyal amaçlı binalarında, İstanbul’daki misafirhanede ve Milas
Güllük Eğitim ve Sosyal Tesisinde güvenlik hizmetlerinin, hizmet alımı yoluyla yerine getirilmesi için
teknik şartname, yaklaşık maliyet ve sözleşmeyi hazırlamak, hizmetin alımı için Satınalma Dairesi
Başkanlığına göndermek,
2) Özel güvenlik hizmetlerinin sözleşme ve şartnamesine uygun olarak yerine getirilmesini, takip
etmek, yönetmek,
3) Teşekkülün dış imajı yönüyle, merkez teşkilatında özel güvenlik görevlilerinin; giyim tarzı,
görsellik ve kuruluşa iş için veya misafir olarak gelenlere karşı davranışlarının sürekli kontrol edilmesi, iş
yerlerine gelenlerin, misafirlerin güler yüzlü ve kibar karşılanması, yardımcı olunması, yönlendirilmesi ve
gidecekleri yere kadar eşlik edilmesi, çalışanlara işiyle ilgili gelen kargoları getirenlere eşlik ederek
yerlerine tesliminin sağlanması, Teşekkül personeline karşı anlayışlı, uyumlu davranılması gibi süreçleri
yönetmek, özel güvenlik hizmetinde çalışanların süreçle ilgili hizmet içi eğitim almalarını sağlamak,
eğitim sertifikalarını istemek,
4) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik alt bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik alt bent.
Özel güvenlik hizmetinde çalışan yüklenici işçilerinin özlük hakları ve SGK ile ilgili düzenlenen
dokümanları incelemek, İKY Dairesi Başkanlığının Endüstriyel İlişkiler Birimine göndermek, yapılan
işlemlerin İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer iş mevzuatı
hükümlerine ve sözleşmesine uygun olduğunun Endüstriyel İlişkiler Birimince teyit edilmesinden sonra
hak edişi düzenlemek ve ödemesinin yapılmasını, kesin teminat mektuplarının geçerlilik sürelerini takip
ederek işin kesin kabulünün yapılmasını müteakip iadesini Mİ Dairesi Başkanlığına bildirmek, iş bitirme
belgesi işlemlerini yapmak,
5) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik alt bent. YK:
12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik alt bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen
yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik alt bent. İşletme müdürlüklerinin özel
güvenlik hizmet alımı ile ilgili olarak birime gönderilen sözleşme, şartname ve yaklaşık maliyeti
incelemek, teklif edilen ve olması gereken özel güvenlik ihtiyacını ve iş yükünü SA Dairesi Başkanlığının
Hizmet Alımı Uygulama ve Değerlendirme Birimi ile iş birliği içinde belirlemek, Hazine ve Maliye
Bakanlığından izin alınmasını gerektiriyorsa Hizmet Alımı Uygulama ve Değerlendirme Birimince
gerekli olan iznin alınmasını sağlamak, ihale onayının alınması, ihalenin gerçekleştirilmesi ve ihaleyle
ilgili diğer işlemlerin yapılması için SA Dairesi Başkanlığına göndermek,
YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik paragraf. İhale dokümanını kontrol ettiği işletme
müdürlüklerine ait hizmet alımlarının, mevzuat gereği yapıldığı yerde oluşturulan kontrol teşkilatlarının
Eti YBS kapsamında hazırladığı geçici ve kesin hak edişlerin kontrollerini yaparak mutabakatları
sağlamak, kesin teminat mektuplarının geçerlilik sürelerini ve teminata ilişkin diğer işlemleri takip etmek,
teminat iadesi ile iş bitirme belgesi talebinin karşılanmasına yönelik iş ve işlemleri bu Yönergenin Ek1’inde yer alan Satın Alma Sonrası İşlemler Prosedürüne uygun olarak yerine getirmek.

6) Yönetim Kurulunun 21/9/2014 tarihli ve 587/4 sayılı kararıyla mülga alt bent..
7) Merkez teşkilâtı binalarındaki güvenlik kamera görüntülerini izlemek,
f) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Birimin, lojman tahsisatı ve lojman yönetimi ilgili
görevleri;
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YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla eklenen alt bent. 1) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün
mülkiyetinde bulunan veya kiralanan konutlarla ilgili iş ve işlemleri Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Konut Yönergesi hükümlerine uygun olarak yapmak, lojmandan faydalanan personelin kira
kesintisini hesaplayarak personel programı içindeki bölümüne işlemek, kira faturalarını düzenleyip Mİ
Dairesi Başkanlığına göndermek, ayrıca e-posta yoluyla ilgili personele göndermek,
YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik alt bent. YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla eklenen alt bent. 2)

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen hükümler çerçevesinde lojman ücretlerini belirlemek,
g) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla ÜK Dairesi Başkanlığının görevlerinden birime aktarılan görevlerin tanımlandığı
(ç) bendi. YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla değişik bent sıralaması. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent.

Birimin, Teşekkülün ihtiyaçları için her türlü taşınmaz alımı, kiralanması, Teşekküle ait taşınmazların
satışı, kiraya verilmesi ve diğer işlerle ilgili görevleri;
1) Teşekkülce ihtiyaç duyulan taşınmazların satın alınması, kiralanması işlemlerini yapmak,
2) Teşekkül mülkiyetinde olup kiraya verilecek taşınmazların rayiç kira bedellerinin tespitinin
yapılmasını sağlamak, kira dönemlerinde sözleşme ve yasal düzenlemelere göre merkezdeki
taşınmazların kira artışlarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,
YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla değişik alt bent sıralaması.3) Teşekküle ait taşınmazlardan ihtiyaç
fazlası olanları belirleyerek, rayiç bedellerini tespit etmek veya ettirmek ve ilgili birimlerle işbirliği
yaparak satış, kira, devir ve takas ile ilgili işlemleri yerine getirmek,

4) Teşekkülün tüm taşınmazlarının tapu kayıt bilgilerini ve belgeleri arşivlemek, muhafaza etmek,
tapu asıllarını saklanması için Mİ Dairesi Başkanlığına göndermek, satış ve devir suretiyle elden çıkarılan
taşınmazlara ait eski tapu asıllarının imhasını sağlamak,
ğ) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 23/9/2016 tarihli ve
20802 sayılı oluru ile değişik bent. YK:28/4/2016 tarihli ve 687/1 sayılı kararıyla eklenen bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla
Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent. Merkez
teşkilatı personeline “hizmetin gereği olarak görev esnasında giymek üzere verilecek koruyucu giyim
malzemesinin”, “görev gereği verilecek giyim eşyasının” ve “görev gereği giyilmek üzere verilecek özel
kıyafetlerin” ve merkez teşkilatında 4857 sayılı iş kanunu ve yetkili sendikaya/sendikalara tabi olarak
çalışan kadrolu işçilere nakdi olarak verilen giyim yardımı hariç olmak üzere; merkez teşkilatında çalışan
işçi personele fiilen yaptıkları işin özelliğine göre verilecek iş elbisesi ve kişisel koruyucu donanım
(tahaffuz) malzemesinin ÜK Dairesi Başkanlığınca merkez teşkilatı ambarına teslim edilmesinden sonra
bu malzemeleri muhafaza etmek,
h) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik. YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı
kararıyla değişik bent sıralaması. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. YK:28/4/2016 tarihli ve 687/1 sayılı kararıyla
bent sıralamasında yapılan değişiklik.

Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve

takip etmek.
B) Basın ve Halkla İlişkiler Biriminin görev ve yetkileri
YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla birim başlığının sıralamasında yapılan değişiklik. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5
sayılı kararıyla birim başlığının sıralamasında yapılan değişiklik..

a) Yazılı, görsel ve işitsel iletişim kaynaklarında Teşekkül ile ilgili haber, röportaj, yorum ve
benzeri yayınları izlemek veya medya takip konusunda faaliyet yürüten firma aracılığıyla izlettirmek,
gerekli kayıt işlemlerini yapmak, tekzip gerektiren konularla ilgili olarak gerekli onay ve izinleri alarak
işlemleri yerine getirmek,
b) Teşekkülün günlük basın bülteni ile basın ve yayın organlarına verilecek bilgi ve beyanatı
hazırlamak,
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c) Birimlerle iş birliği sağlayarak; Teşekkül ve ürünlerini iç ve dış piyasada tanıtmak, yurt içi ve
yurt dışı fuar, sergi ve benzeri etkinliklere katılmak, bu konularda her türlü ilân, reklâm, tanıtım ve halkla
ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesini, sempozyum, Kurumu ilgilendiren faaliyet ve girişimlerdeki açılış
programları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, ihtiyaç duyulan malzemeleri temin etmek,
ç) Birimlerle iş birliği yaparak Teşekkül ve ürünlerinin tanıtıcı afiş, katalog, broşür, CD ve
benzeri dokümanları hazırlamak veya hazırlatmak, baskı işlemlerini yaptırmak,
d) Teşekkülün Tanıtım Kitabı ile faaliyet alanına giren konularda bülten ve benzeri tanıtım
dokümanlarının hazırlanarak basım ve dağıtım işlemlerini gerçekleştirmek,
e) Teşekkülün ticarî temaslarda bulunduğu müşterilerine ve diğer kurum ve kuruluşlara verilmek
üzere ülkemizi ve Teşekkülü tanıtıcı malzemeleri belirlemek ve piyasadan temin etmek,
f) YK: 20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik bent. Birime bildirilen reklâm ve tanıtım ihtiyacını ilgili
birimle/birimlerle iş birliği içinde çok yönlü olarak değerlendirip, gerekçelendirmek ve söz konusu
reklâm ve tanıtım faaliyetine karar verilmek üzere Reklâm Komisyonuna sunmak,
Reklâm Komisyonunun kararına göre söz konusu reklâm ve tanıtımla ilgili çalışmaları yapmak,
gerektiğinde hizmet alımıyla yaptırmak; reklâm ve tanıtım süreciyle ilgili tüm dokümanı Komisyona
sunmak ve Komisyonun kararı doğrultusunda söz konusu reklâm ve tanıtımla ilgili yayım işini
tamamlamak, ödemeye ilişkin işlemleri sağlamak ve tüm bu işlemlerin sonucundan Komisyonu
bilgilendirmek,
Gerektiğinde toplumun, Kuruluşu algılamasının ölçülmesi için hizmet alımı yapmak, Kuruluşun
tanıtım ve reklâm ihtiyaçlarını belirlemek, raporlamak ve üst yönetime sunmak,
g) Teşekküle ait kültürel mirasın korunması amacıyla kurulacak “Eti Maden Müzesi” ile ilgili
çalışmaları yapmak,
ğ) Genel Müdürlük oluru ile; "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme
Ücretleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Teşekkül için ihtiyaç duyulan telif eserlerin, telif
hakkının satın alınmasını, baskı işlerinin gerçekleştirilmesini ve dağıtımının yapılmasını sağlamak,
h) Teşekkülün; dernek, vakıf, birlik, üst birlik, federasyon ve benzeri mesleki kuruluşlar ile sivil
toplum örgütlerine olunan üyelikleri ve ödemelerini, üye olunan dernek ve kuruluşlara kim ya da kimlerin
katıldığı, alınan kararlarlar gibi bilgileri takip etmek, bu süreçle ilgili bilgilerin ERP içinden güncel olarak
izlenmesi için gerekli olan bilgi ve dokümanı ERP kapsamında işlemek,
ı) Basın komisyonunun sekreterya işlerini yapmak, basın ve halkla ilişkiler konu alanına giren
hususları personele duyurmak,
i) Merkez teşkilatı binasındaki görüntü ekranlarından bilgi, reklâm ve duyuruların yansıtılması ile
ilgili iş ve işlemleri yapmak,
j) Bilgi edinme başvurularını 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Bilgi Edinme Hakkı
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
cevaplandırılmasını ve kamuoyuna sunulacak bilgilerin güncellenerek Teşekkülün web sayfasında
yayımlatılmasını sağlamak,
k) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu kapsamında
yapılan başvurular ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezince (CİMER) gönderilen bilgi edinme
başvurularını cevaplamak,
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l) Merkez teşkilâtına gelen evrak, koli ve paketlerin kayıt ve tasnif işlemlerini yaparak fiziki ve
elektronik ortamda ilgili birimlere iletmek; kurum dışına gönderilen evrak, koli ve paketlerin işlemlerini
yapmak,
m) Merkez teşkilatındaki birimlerden gelen evrak, koli ve paketleri tasnif ederek bilgisayarda
kaydetmek ve posta işlemlerini yapmak,
n) Teşekkülün arşiv işlerini “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri
çerçevesinde yerine getirmek, Kuruluşun geçmişine ilişkin birikmiş arşiv, evrak ve dosyaların Kırka Bor
İşletme Müdürlüğü sahasında yer alan binada arşivleme usul ve esaslarına uygun olarak arşivlenmesini,
istenildiğinde ulaşılabilirliğini sağlamak, merkez teşkilatınca ihtiyaç duyulacakların getirilmesi ve iade
edilmesi ile ilgili süreci Kırka Bor İşletme Müdürlüğünün İnsan Kaynakları Birimi ile iş birliği sağlayarak
yönetmek, bu konuda gerekli olan iş ve işlemleri yapmak,
o) Teşekkül merkez teşkilâtı birimlerince kurum arşivine gönderilen dosyaların standart dosya
plânına uygunluğunu kontrol ederek teslim almak,
ö) Kurum arşiv bilgilerine ihtiyaç duyanların, müracaatlarını değerlendirmek ve uygun
görülenlerin kurum arşivinden yararlanmasını sağlamak,
p) Personelin okuma ve bilgi edinme ihtiyaçları için kütüphanede fiziki ortamda bulunan kitap,
broşür, süreli yayın, CD., harita, fotoğraf, plân, proje, inceleme ve araştırma raporları ve benzeri fikir
sanat eserlerinin, katalog ve tasnif işlerini yaparak muhafaza etmek, sayısallaştırılmış teknik rapor ve
projelerin aktarılma işlemini yapmak ve hizmete sunmak,
r) Birimlerin Türkçe ve yabancı dil süreli yayın ve kitap taleplerini toplamak, temin etmek,
abonelik ve diğer işlemlerini yerine getirmek,
s) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
C) Ulaşım Hizmetleri Biriminin görev ve yetkileri
YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla birim başlığının sıralamasında yapılan değişiklik. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5
sayılı kararıyla birim başlığının sıralamasında yapılan değişiklik..

a) Merkez teşkilâtın; hizmet alımı yoluyla yapılacak personel taşıma ve araç kiralama
hizmetlerinin yerine getirilmesi için teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak ve ihale onayının
alınması, ihalenin gerçekleştirilmesi ve ihaleyle ilgili diğer işlemlerin yapılması için SA Dairesi
Başkanlığına göndermek,
b) SA Dairesi Başkanlığınca personel taşıma ve araç kiralama hizmet alımlarının yapılmasını
müteakip, merkez teşkilâtında; personel taşıma ve araç kiralama hizmetlerinin sözleşmesine uygun olarak
yerine getirilmesini sağlamak,
c) İhale yaptıktan sonraki sürecin gelişimini belirli parametreleri dikkate alarak sözleşmeyi
yürüten birimlerle iş birliği hâlinde yakından takip etmek, aksayan, önlem alınması gereken hususların
sonraki ihalelerde tekrar etmemesi için sözleşme ve şartnamelerde tanımlanmasını sağlamak,
ç) Merkez teşkilâtı araçlarının bakım ve onarımları, yakıt ikmali, trafik işlemleri ile araçların şehir
içi ve dışı sevk işlemlerini “237 sayılı Taşıt Kanunu”na uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak,
d) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511
sayılı oluru ile değişik bent. Taşra teşkilâtı birimlerinin ilk defa yapacakları personel taşıma ve araç kiralama
hizmet alımı ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlayacakları raporu; işin maliyeti, kapasitesi ve gerekçesi
yönüyle inceleyerek, Hazine ve Maliye Bakanlığından hizmet alımı izninin alınması için SA Dairesi
Başkanlığına bildirmek,
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e) Eğitim, kongre, seminer ve teknik gezi gibi etkinlikler ile personelin kan ve sıhri akrabalarının
cenaze törenine katılacak kurum personelinin nakilleri için araç sağlamak,
f) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. İşletme müdürlüklerinin satın alma yetki sınırını
aşan personel taşıma ve araç kiralama hizmetlerinin hizmet alımı yoluyla yerine getirilmesi için; teknik
şartname ve yaklaşık maliyeti ilgili müdürlüklerden gelecek veriler çerçevesinde hazırlamak ve ihale
onayının alınması, ihalenin gerçekleştirilmesi ve ihaleyle ilgili diğer işlemlerin yapılması için SA Dairesi
Başkanlığına göndermek,
g)

YK: 13.09.2018 tarihli ve 733/21 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. YK:

Yüklenicinin hizmet alımı yoluyla yaptığı işte çalıştırdığı
yüklenici işçileriyle ilgili olarak gerek özlük hakları gerekse SGK ile işlemleri konularında düzenlenen
dokümanları İKY Dairesi Başkanlığının Hizmet Alımı İşçisi Kayıt ve İzleme Birimine göndermek,
yapılan işlemlerin İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer iş mevzuatı
hükümlerine uygun olduğunun Endüstriyel İlişkiler Birimince teyit edilmesinden sonra hak edişi
düzenlemek,
12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.

ğ) Merkez teşkilâtın personel taşıma ve araç kiralama hizmetleri ile merkez teşkilâtınca ihalesi
yapılan taşra teşkilâtının personel taşıma ve araç kiralama hizmetlerine ilişkin ara hak edişler, kesin hak
ediş ödemesi ve teminatın serbest bırakılması işlemlerini bu Yönergenin Ek-1’inde yer alan “Satın Alma
Sonrası İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak yerine getirmek,
h) Merkez teşkilâtın personel taşıma ve hizmet alımı işleri ile taşra teşkilâtının satın alma
yetkisini aşan ve ihalesi SA Dairesi Başkanlığınca yapılarak sözleşmeye bağlanan personel taşıma ve araç
kiralama hizmet alımlarının kesin kabulü ilgili birimlerce yapıldıktan sonra yüklenicinin “iş bitirme
belgesinin düzenlenmesi ve onaylanması” talebinin karşılanmasına yönelik iş ve işlemleri yerine
getirmek,
ı) Merkez ve taşra teşkilâtının ilk defa yapılacak personel taşıma hizmet alımları ile daha önce
izni alınmış personel taşıma hizmet alımlarından izin süresi dolanların ilgili birimlerin gerekli belgelerle
birlikte talep yazılarına istinaden Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden izinlerinin alınmasına ilişkin
işlemleri yapmak,
i) Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılabilmesi amacıyla; görevi gereği veya
eğitim, seminer, fuar ve benzeri nedenlerle yurt içi ve yurt dışına uçakla seyahat edecek personelin
indirimli uçuş hizmeti için uçak bileti temini ve hava alanı transfer hizmetleri ile ilgili anlaşma yapmak ve
söz konusu hizmetlerin takip ve koordinasyonunu yerine getirmek,
j) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
YK: 28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla “Doğrudan Temin Birimi”nin ve görevlerinin SA Dairesi Başkanlığı
organizasyonunda yapılanması nedeniyle mülga birim başlığı ve görevleri.

Ç) Bakım, Onarım ve İşletim Biriminin görev ve yetkileri
YK:03/11/2020 tarihli ve 837/1 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 01/12/2020
tarihli ve E-76790 sayılı oluru ile eklenen birim ve alt görevleri.

a) Merkez teşkilâtı hizmet binalarında: mimarlık ve mühendislik projesi (çizimle birlikte
mühendislik hesabı da) gerektirmeyen inşaat bakım-onarım işleri, mekanik sistem ve tesisat işletimi ile
büro malzemesi ve demirbaş bakım-onarımına yönelik işler Bakım Onarım ve İşletim Birimi tarafından
yerine getirilir. Bu çerçevede, Birimin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
1) İnşaat bakım, onarım ile makine ve tesisat işletme ve onarım işlerinin hizmet alımı yoluyla
yerine getirilmesi için teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak ve ihalenin yapılabilmesi için SA
Dairesi Başkanlığına göndermek, ihalesi sonrasında sözleşmesine uygun olarak işin yerine getirilmesini
sağlamak, kontrollüğünü yapmak,
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2) Her türlü ısıtma, soğutma, havalandırma, yangın sistemlerinin ve tesisatının; içme ve kullanma
suyu sistemlerinin ve tesisatının; sıhhi tesisatın ve bunlara ilişkin cihazların işletilmesi, periyodik ve
koruyucu bakımlarının ve onarımların yapılması, bu sistem ve aksamlarla ilgili olarak her türlü güvenlik
önlemlerinin alınması, yedek malzeme, yakıt ve diğer ihtiyaçlarının önceden belirlenerek ilgili birimlere
temin edilmesi için bilgi verilmesi ve bu sistemlerin hizmet sürekliliğinin sağlanmasına yönelik her türlü
iş ve işlemleri zamanında yaptırmak, yapılan işlerin takip ve kontrolünü yapmak,
3) Merkez teşkilâtı hizmet binasında asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesini, periyodik ve
koruyucu bakımlarının ve onarımların yapılmasını sağlamak,
4) Büro malzemesi ve demirbaşların bakım ve onarımlarını taleplerin telefonla bildirilmesini
yeterli görerek, zaman geçirmeden yapmak, iş için gerekli olan malzemeleri temin etmek, daha sonra
gerekli olan form doldurulması işlemini sağlamak,
5) Merkezi sistem tüm enerji tüketimlerini, enerji girdileri üzerinden aylık periyotlarla izlemek
enerji verimliliği çerçevesinde değerlendirmek, tüketim değerlerindeki değişiklikler üzerine varsa
alınması gereken tasarruf önlemlerin de bulunduğu raporları üç aylık periyotlarla düzenlemek,
6) Enerji verimliliği mevzuatına uygunluğun sürdürülebilirliği için, proje gerektirmeyen bakımonarım işlerini yapmak,
7) Bakım onarım ihtiyaçlarını tespit etmek, uygulama programını oluşturmak, mekanik sistem
için bakım-onarım föyleri hazırlamak ve bu föyleri geliştirerek güncel halde tutmak,
8) Hak ediş ödemeleri, kabul işlemleri ile teminatın serbest bırakılması işlemlerini bu Yönergenin
Ek-1’inde yer alan “Satın Alma Sonrası İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak yerine getirmek,
9) Yüklenicinin hizmet alımı yoluyla yaptığı işte çalıştırdığı işçilerle ilgili olarak gerek özlük
hakları gerekse SGK ile işlemleri konularında düzenlenen dokümanları Endüstriyel İlişkiler Birimine
göndermek, yapılan işlemlerin İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer iş
mevzuatı hükümlerine ve sözleşmesine uygun olduğunun Endüstriyel İlişkiler Birimince teyit
edilmesinden sonra 8 inci alt bentte belirtilen işlemleri yerine getirmek,
10) Yüklenici işçisi çalıştırılmasına dayalı ihalelerde yaklaşık maliyet hesaplanmadan önce;
hizmet alımıyla yaptırılacak işin uzmanlık alanına, zorluk durumuna veya başka bir gerekçeye dayalı
olarak, bu hizmet alanında çalıştırılacak yüklenici işçisine asgari ücretin üzerinde ödeme yapılması
öngörülmesi halinde ve bu işte yeni bir iş grubu veya unvanı yer almış ise ve daha önce Genel Müdürden
veya yönetim kurulundan alınmış bir izin yok ise; yaklaşık maliyette dikkate alınacak ücretin brüt asgari
ücretin en az yüzde kaç fazlası olacağına ilişkin olarak SA Dairesi Başkanlığından görüş alınmasını
müteakip, hizmet alımının yaklaşık maliyetini hesaplamak,
11) İşin ilerleme durumuna göre yüklenici tarafından talep edilmesi hâlinde “iş durum, iş bitirme
vb. belgeleri” hazırlamak,
12) Merkez teşkilâtı hizmet binalarındaki güvenlik kamera görüntülerini kayıt ve muhafaza
etmek,
13) Merkez teşkilâtın; hizmet binaları ve sosyal tesislerinde elektrik, aydınlatma ve güç sistemleri
ile kamera, geçiş kontrol ve sistem odası dâhil yangın alarm sistemlerini tesis etmek, bakım onarımlarını
sağlamak,
14) Merkez teşkilâtın; hizmet binaları ve sosyal tesislerinde telefon santrali ve tesisatının
kurulması, işletilmesi, santral ve iletişim hizmetlerinin yerine getirilmesi; elektrik ve elektronik sistem ve
aksamların kurulması ve işletilmesi, periyodik ve koruyucu bakımlarının ve onarımların yapılması, bu
sistem ve aksamlarla ilgili olarak her türlü güvenlik önlemlerinin alınması, yedek malzeme ve diğer
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ihtiyaçlarının önceden belirlenerek sağlanması ve bu sistemlerin hizmet sürekliliğinin sağlanmasına
yönelik her türlü iş ve işlemleri zamanında yapmak, yaptırmak,
15) Merkez teşkilâtın; hizmet binaları ve sosyal tesislerinde proje değişikliği gerektiren önemli
tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat değişikliklerinde binanın özelliklerine göre “Binalarda
Enerji Performansı Yönetmeliği”nde öngörülen ve uygulanması zorunlu olan bakım-onarım içerisindeki
elektrik işlerini ilgili birimler ile koordinasyon sağlayarak yapmak,
16) (13), (14) ve (15) bentlerinde tanımlanmış görevlerden Kurum imkanlarıyla yapılamayan
hizmetlerin; hizmet alımı yoluyla yerine getirilmesi için teknik şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlamak
ve ihalenin yapılabilmesi için SA Dairesi Başkanlığına göndermek, ihalesi sonrasında sözleşmesine
uygun olarak işin yerine getirilmesini sağlamak,
17) Merkez ve taşra teşkilâtın; hizmet binaları ve sosyal tesislerinde elektrik, aydınlatma ve güç
sistemleri ile kamera, geçiş kontrol ve sistem odası dâhil yangın alarm sistemlerinin tesis edilmesi
kapsamında teknik şartnameyi ve yaklaşık maliyeti hazırlamak, ihalenin yapılması için SA Dairesi
Başkanlığına göndermek, ihalenin yapılıp, sözleşmenin imzalanmasını müteakip yapım işinin
yürütümünü takip ve koordine etmek, yönetmek, geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak,
Yapım işi ve hizmet alımı işlerinin ediş ödemeleri ile teminatın serbest bırakılması işlemlerini bu
Yönergenin Ek-1’inde yer alan “Satın Alma Sonrası İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak yerine getirmek,
Hak ediş kontrollerini, kesin teminat mektuplarının geçerlilik sürelerinin ve teminata ilişkin diğer
işlemlerin takip etmek, teminat iadesi işlemlerinin yapılmasını gerçekleştirmek,
İşin ilerleme durumuna göre yüklenici tarafından talep edilmesi hâlinde “iş durum, iş bitirme ve
benzeri belgeleri” hazırlamak,
18) Hizmet alımı yoluyla yaptırılan işlerde çalıştırılan yüklenici işçilerinin gerek özlük hakları
gerekse SGK ile işlemleri konularında düzenlenen dokümanları Endüstriyel İlişkiler Birimine göndermek,
yapılan işlemlerin İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer iş mevzuatı
hükümlerine ve sözleşmesine uygun olduğunun Endüstriyel İlişkiler Birimince teyit edilmesinden sonra
hak edişi düzenlemek ve ödemesinin yapılmasını, kat’i teminat mektuplarının geçerlilik sürelerini takip
ederek işin kesin kabulünün yapılmasını müteakip iadesini Mİ Dairesi Başkanlığına bildirmek, iş bitirme
belgesi işlemlerini yapmak,
19) Merkez teşkilâtının faks cihazı ihtiyacını, faks cihazları için gerek duyulan sarf malzemelerin
yıllık ihtiyacını tespit etmek, SA Dairesi Başkanlığınca alımını sağlamak ve malzemenin ambara teslimini
sağlamak,
20) Merkez teşkilâtı personeli tarafından yapılan telefon görüşmelerinin özel-resmi görüşme
ayrımını yaparak, özel görüşmelerin tahsil edilmesi için gerekli işlemleri yapmak,
21) Merkez teşkilatın elektrik, doğalgaz, sabit telefon ve GSM abonelik işlemlerini yapmak, bu
aboneliklerle ilgili fatura takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerini Destek Hizmetler Dairesi
Başkanlığına bildirmek,
22) Merkez teşkilâtının elektronik ortamda hazırlanacak telefon rehberinin bilgilerini hazırlamak
ve YBS Dairesi Başkanlığına vermek, personel ve yer değişikliklerine göre güncelliğini sağlamak,
23) Merkez teşkilâtı iş yerlerinin enerji (elektrik, doğalgaz, su vb.) tüketimlerini günlük ve her ay
sonu itibariyle sayaçlar üzerinden okumak ve sayaç değerlerini, Eti YBS içinde yer alan “Enerji işlemleri”
bölümüne girmek,
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24) Merkez teşkilatındaki elektrik, elektronik, telefon ve fotokopi donanımlarının herhangi bir
nedenle çalışmaması veya arızalanması durumlarında ERP’de yer alan Yardım Masası İş Talep
Uygulamaları üzerinden talep oluşturulmasını yeterli görerek, zaman geçirmeden çözüme kavuşturmak,
gerekli olan onarımı yapmak, yapılmasını sağlamak ve daha sonra işlemle ilgili prosedürün
tamamlanmasını sağlamak, gerektiğinde hizmet alımı yapmak,
25) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
Yönetim Kurulu Büro İşlemleri Biriminin (YK) görev ve yetkileri
YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla değişik madde numarası. MADDE 15- (1) Birimin görevleri birim
sorumlusunun sevk ve idaresinde; “Büro İşlemleri Sorumlusunca”, yönetim kurulu üyeleri ile Sayıştay
denetçilerinin sekreterlik işleri; “Yönetici Sekreteri” tarafından yerine getirilir.

Bu kapsamda, Birimin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;
a) Yönetim kurulu toplantı gündemini hazırlamak,
b) Her toplantı sonunda tutanak özetini hazırlamak ve yönetim kurulu üyelerinin imzasına
sunmak,
c) Yönetim kurulu kararlarını yazmak, imzalanması işlemlinin tamamlanmasını müteakip karar
asıllarını büroda saklamak ve birer kopyasını ilgili birime göndermek,
ç) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kanunî süresi içinde yönetim kurulu toplantısı karar
defterini hazırlamak ve üyelerin imzasına sunmak,
d) Toplantı kararlarının bir kopyasını Sayıştaya göndermek,
e) Yönetim kurulu kararları ve karar defterlerini dosyalamak, yıl sonu itibarıyla ciltlenmelerini
sağlayarak, ayrıca elektronik ortamda arşivlemek,
f) Yönetim Kurulu Üyelerinin eski toplantılara ait bilgi ve belge isteğiyle birlikte kırtasiye
ihtiyacını karşılamak,
g) Birim personelinin özlük haklarına ilişkin yazıları hazırlamak, evrak, kayıt, dosyalamak, arşiv
ve yazı işlerini takip etmek,
ğ) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
Özel Kalem Biriminin (ÖK) görev ve yetkileri
YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla değişik madde numarası. MADDE 16- (1) Birimin görevleri birim
sorumlusunun sevk ve idaresinde; “Yönetici Sekreteri” ve “Yönetici Asistanı” tarafından yerine getirilir.

Bu kapsamda, Birimin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Genel Müdür ile Teşekkül birimleri ve üçüncü şahıslar arasındaki münasebetleri düzenlemek,
b) Genel Müdürün protokol işlerini tanzim etmek ve gerekli işlemlerini yapmak,
c) Genel Müdürün günlük programı ve randevularını düzenlemek, randevuları zamanından önce
ilgililere bildirmek,
ç) Genel Müdürün vereceği talimata göre; resmî ve özel tebrik, teşekkür, taziye ve benzeri
konulardaki mektup ve telgrafları hazırlamak,
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d) Genel Müdüre gelen evrak ve postayı teslim almak, Genel Müdüre sunmak ve Genel Müdürün
buna ilişkin talimatlarını yerine getirmek,
e) Genel Müdürce çeşitli birimlere havale edilen evrağın yerine ulaşmasını sağlamak,
f) Genel Müdür tarafından istenen bilgi ve belgeleri derleyip sunmak,
g) Resmî ve özel sebeplerle Genel Müdürle görüşmek isteyenlerle ön görüşme yaparak,
bunlardan genel müdür yardımcıları, birim yetkilileri ile işlerini halledebilecek olanları ilgililerle
görüştürmek, diğerlerinin görüşmelerini sağlamak,
ğ) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla İç Hizmetler Biriminin yeni kurulan Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığının alt birimi
haline gelmesi nedeniyle mülga 16 ncı madde.
YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla Doğrudan Temin Biriminin yeni kurulan Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığının alt
birimi haline gelmesi nedeniyle mülga 17 nci madde.
YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla Doğrudan Temin Biriminin yeni kurulan Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığının alt
birimi haline gelmesi nedeniyle mülga 17/A madde.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Danışma ve Denetim Birimleri ile İdari Hizmetler Servisleri Görev, Yetki ve Sorumlulukları,
Çalışma Usûl ve Esasları
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (SG)
MADDE 18- (1) Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usûl ve esasları;
organizasyon şemasında belirlenmiş birimler ile İdari Hizmetler Servisinin görevlerini ve bu Yönergenin
28 inci maddesinde belirlenmiş olan birim âmirlerinin ortak görev alanlarında belirtilen görevlerinin
birimlerindeki yönetim alanlarını kapsar.
(2) Başkanlık organizasyon yapısında yer alan birimlerin görevleri birim sorumlusunun sevk ve
idaresinde;
Organizasyon ve Yönetim Geliştirme Biriminin
görev ve yetkileri; “Yönetim geliştirme” ve “EYS” sorumlularınca,
YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik alt paragraf.

YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik alt paragraf.

Strateji Planlama ve Risk Yönetim Biriminin

görev ve yetkileri; “Strateji planlama” sorumlularınca,
Yatırım Planlama Biriminin görev ve yetkileri; yatırım planlama sorumlularınca,
YK:14/6/2014 tarihli ve 577/10 sayılı kararıyla, YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik ikinci fıkranın devamı alt

İstatistik ve Denetim Raporları Biriminin görev ve yetkileri; “İstatistik ve denetim raporları”
sorumlularınca,
paragraf,

YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla mülga paragraf. Dış İlişkiler ve Koordinasyon Birimi ile Bor Ürünleri Arz Uyumluluk
Biriminin iş süreçlerinin yeni kurulan Dış İlişkiler ve Arz Uyumluluk Biriminin görev alanında birleştirilmesi nedeniyle mülga paragraf.
YK:18/6/2015 tarihli ve 637/2 sayılı kararıyla eklenen alt paragraf, YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik paragraf..

Dış İlişkiler ve Arz Uyumluluk Biriminin görev ve yetkileri; “Dış ilişkiler ve ürün arz uyumluluğu”
sorumlularınca,
yerine getirilir.
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Destek hizmetler sorumluları daire başkanına doğrudan bağlı olarak, kendilerine tevdi edilen
görevleri yerine getirir.
Bu kapsamda, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı organizasyon yapısındaki birimlerin görev
ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
A) Organizasyon ve Yönetim Geliştirme Biriminin görev ve yetkileri
a) Merkez ve taşra teşkilâtı organizasyon yapısını; Teşekkülün kuruluş amacı, misyonu, yakın ve
gelecek vizyonu ile stratejik amaç ve hedeflerini, stratejik planlama sistemi, kurumsal performans sistemi,
risk yönetim sistemi, iç kontrol ve iç denetim sistemlerini destekleyecek nitelikte tasarlamak, birimlerin
organizasyon tekliflerini incelemek, gerekli olan değişiklikleri personel plânlaması yönüyle İKY Dairesi
Başkanlığıyla koordine ederek yönetim kuruluna intikal ettirilmek üzere Genel Müdüre sunmak,
b) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. Teşekkülde daire başkanlığı düzeyinde yapılacak
yeni teşkilatlanma ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, yönetim kurulunca onaylanmasını müteakip Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirimde bulunmak,
c) Katılımcı bir yaklaşımla Teşekkülün “örgüt analizi”, “iş analizi”, süreç analizi çalışmalarını
yapmak,
ç) Süreç iyileştirme plânları ile ilgili olarak yazılım ihtiyaçlarını ve süreçle yazılım arasındaki
uyumu YBS Dairesi Başkanlığının Yazılım Yönetimi Birimi ile iş birliği içinde belirlemek,
d) Entegre Yönetim Sistemi Kapsamında Genel Müdürlükte ve işletmelerde gerçekleştirilecek
iyileştirme projelerini, iyileştirme çalışmalarını tespit etmek, süreç iyileştirme, işlem adımları değiştirme,
yöntem değiştirme önerileri hazırlamak ve üst yönetime sunmak, yıllık olarak iyileştirmeler programı
hazırlamak, iyileştirme çalışmalarını takip etmek, gerektiğinde takımların oluşturulmasını koordine
etmek, iş iyileştirme uygulamalarının sonuçlarını ölçmek ve takip etmek,
e) YK:14/6/2014 tarihli ve 577/10 sayılı kararıyla; YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik bent. Eti Maden
yönetim sistemi içinde gerek mevzuatla uygulama zorunluluğu bulunan, gerekse Teşekkül tarafından
uygulamaya alınmış sistemlerin faaliyet ve çıktılarını; zaman, insan gücü, maliyet ve verimlilik,
ölçülebilirlik, kontrol edilebilirlik, oluşturduğu katma değer, hangi amaç için var olduğu ve sonucu; idarî
ve operasyonel süreçler itibarıyla iş süreçlerine; karar verme, iletişim ve öğrenme süreçleri itibarıyla
davranışsal süreçlere ve değişim sürecine olan etkisi yönleriyle incelemek; faaliyet ve çıktıların birbirini
tekrar eden yönlerini tespit etmek, yönetimin etkin koordinasyonunu ve karar oluşturmasını güçlendiren,
yalın bir “Eti Maden Yönetim Sistemi”nin kurulması için çalışmalar yapmak, Teşekkülün değişim
sürecini sürekli izlemek, gerekli olan mevzuat tasarımlarını yapmak, bu çalışmaların yapılmasında ve
sonuçlarının performans değerlendirme faaliyetleri içinde değerlendirilmesinde Strateji Planlama ve Risk
Yönetim Birimine bilgi akışı sağlamak,
f) Teşekkül Ana Statüsü ile merkez ve taşra teşkilâtı birimlerinin, çalışma esasları ve hizmet
yönergeleri ile talimat ve yönetmeliklerin “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
ile belirlenmiş usûl ve esaslara göre hazırlamak, yönetim kuruluna sunmak, tasvip edilen mevzuatın
Resmî Gazete’de ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanacaklarla ilgili işlemlerini yapmak,
mevzuatın güncelliğini sağlamak,
g) Yeni hazırlanacak kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, protokol, taslak ve tasarılar
hakkında iş süreçleri, etkileşimleri ve mevzuat hazırlama usul ve esasları yönüyle görüş oluşturmak,
bildirmek, düzenlenmesi ve takip edilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek, iç mevzuatın uygulanması
sırasında karşılaşılan sorunlara görüş bildirmek,
ğ) Teşekkülce hazırlanacak kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının düzenleyici etki
analizi çalışmalarını 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlığın 2007/6
sayılı Genelgesi çerçevesinde yapmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara iştirak etmek,
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h) Devlet Teşkilatı Veri Tabanında Teşekkülün hizmet envanterini hazırlamak, organizasyon ve
görev tanımlarındaki değişikliklere uygun olarak güncellemek, güncellenmesini koordine etmek, hizmet
envanterinin Teşekkülün internet ve Etinet sayfalarında yayımlanmasını sağlamak,
ı) Birimlerin organizasyon yapısında meydana gelen değişiklikler paralelinde Teşekkülün “Birim
İdari Kodları Listesini” güncellemek, tüm birimlere duyurmak ve Etinet sayfasında yayımlanmasını
sağlamak, Devlet Teşkilatı Veri Tabanında gerekli değişiklikleri yapmak,
i) İhtiyaca göre “Standart Dosya Plânı”nında gerekli olan değişiklikleri yapmak,
j) Yazışmalarda, “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”
ilkelerine uygunluğu sağlamak,
k) Teşekkülde kullanılan standart formlarla ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
l) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511
sayılı oluru ile değişik bent. Birimlerin görev tanımlarında ve organizasyon yapısında olabilecek değişikliklerde,
Pozisyon Esaslı Görev Tanımları El Kitabında ve PYDS’nin veri tabanında yapılabilmesi için
değişikliklere ilişkin karşılaştırma cetvelini İKY Dairesi Başkanlığına göndermek, organizasyon
değişikliğinin kadrolu işçi personel hareketine olan etkisi ve görev tanımları el kitabında yapılacak
değişiklikler yönüyle İKY Dairesi Başkanlığını ve işletme müdürlüklerini bilgilendirmek,
m) YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik bent. Ana Statü gereğince, Genel Müdürce belirlenen,
genel müdür yardımcıları arasındaki iş bölümüne ilişkin genelgeyi hazırlamak ve daire başkanlıklarının
faaliyet alanlarındaki görevlerin genel müdür yardımcıları arasındaki koordinasyonunu Teşekküle
bildirmek,
n) Entegre Yönetim Sistemi kapsamında uygulanan; kalite, enerji, çevre, iş sağlığı ve güvenliği
yönetim sistemi standartlarının entegre olarak merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde yerine getirilmesi ile
ilgili çalışmaları koordine ve takip etmek, gerekli dokümantasyon çalışmalarını yapmak,
o) YK:14/6/2014 tarihli ve 577/10 sayılı kararıyla; YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik bent. Kuruluşun EYS
politikası, süreç planları, yönetimin gözden geçirmesi kararları, iyileştirme ve düzeltici faaliyetleri,
standartlarla öngörülen uygulamaları esas alarak; stratejik planla, performans ve iş hedefleriyle uyumlu
kalite, enerji, çevre, iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini belirlemek, belirlenmiş hedeflerin
gerçekleşmelerini süreci içerisinde ilgili birimlerin koordinasyonunda takip etmek, EYS Hedefleri İzleme
Raporunu hazırlamak, Strateji Planlama ve Risk Yönetim Birimiyle paylaşmak, iş birliği sağlamak,
ö) YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik bent. Entegre yönetim sistemi kapsamında iç tetkik
sürecini planlamak, takip ve koordine etmek, Teşekkülün İç Tetkik Raporunu hazırlamak, tüm birimlere
göndermek, iyileştirici, düzeltici faaliyetlerin başlatılmasını sağlamak,
p) YGG toplantısı öncesinde merkez teşkilatın Entegre Yönetim Sistemi kapsamında yapacağı
performans toplantısı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
r) Yılda en az bir defa yapılacak olan YGG toplantısını planlamak, toplantı öncesindeki iş ve
işlemleri yapmak, YGG toplantısı kararlarını EYS uygulamaları ve hedefleri yönüyle takip edilmesi ve
koordinasyonu için ilgili birimlere bildirmek ve bir sonraki YGG toplantısına gerçekleşmeleri sunmak,
s) EYS iç tetkik sonucunda tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik faaliyet
başlatılmasını takip ve koordine etmek,
ş) YGG toplantısı kararları, iç ve dış tetkikler, düzeltici ve önleyici faaliyet bildirimleri, EYS
hedefleri, proje teklifleri ve diğer yönetsel faaliyetlerde ortaya çıkan iyileştirme ihtiyaçlarını esas alarak
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proje geliştirme ve iyileştirme odaklı grup çalışmaları yapılmasını, bu çalışmaların yaygınlaşmasını
sağlamak, gerekli olan koordinasyonu yapmak, çalışmaların sonuçlarının sunulduğu toplantılar tertip
etmek,
t)

YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 12/3/2014 tarihli ve

Müşteri şikâyetlerinin yönetilmesi ve çözüme kavuşturulmasına ilişkin
bilgileri entegre yönetim sistemi dokümantasyonu içinde değerlendirmek,
6148 sayılı oluru ile değişik görev tanımı.

u) YK:18/6/2015 tarihli ve 637/2 sayılı kararıyla; Strateji Planlama ve Risk Yönetim Birimine (i) bendinde görev olarak
tanımlandığından mülga (u) bendi.
ü) Teşekkülün EYS kapsamındaki iş ve işlemlerinde TSE ile koordinasyonu sağlamak,
v) Teşekkülün amblem ve logo tescil işlemlerini yapmak,
y) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
B) Strateji Planlama ve Risk Yönetim Biriminin görev ve yetkileri
a) Teşekkülün kısa, orta vadeli hedeflerini içeren Stratejik Planını tüm paydaşların etkin
katılımıyla hazırlamak, bu süreçte gerekli koordinasyonu sağlamak, yönetim kurulunca onaylanmasını
müteakip, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve onayını alarak plânı uygulamaya koymak,
b) YK:14/6/2014 tarihli ve 577/10 sayılı kararıyla; YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik bent. Teşekkülün
bütçe çalışmalarının Stratejik Plânla uyumlu olmasını sağlamak üzere Mali İşler Dairesi Başkanlığının
Bütçe ve Bilanço Birimiyle koordinasyon sağlamak, iş birliği içinde çalışmak,
c) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. Stratejik Plânın amaç ve hedeflerinin
gerçekleştirilmesine yönelik “Yıllık Performans Programı”nı hazırlamak ve yıllık performans hedeflerini
belirlemek, üçer aylık dönemler hâlinde izleyerek değerlendirme raporlarını ve stratejik planın “Yıllık
Performans Değerlendirme Raporu”nu hazırlamak, yönetim kurulunca onaylanmasını müteakip; ilgili
Kurum ve Kuruluşlara göndermek,
ç) YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla eklenen bent. Stratejik hedefler ve performans hedefleri ile
uyumlu olması yönüyle Teşekkülün genel yatırım ve finansman programının hazırlanması ve gerektiğinde
revize edilmesi çalışmalarında ilgili birimlerle iş birliği sağlamak, makro verilerin hazırlanması
konusunda görüş bildirmek,
d) YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik. Teşekkülün faaliyet alanına
giren konularla ilgili Kalkınma Planları, Orta Vadeli Planlar, hükümet politikaları, bölgesel ve sektörel
politikaları takip etmek, Teşekkülün faaliyetlerine ve stratejilerine etkilerini belirlemek ve gerekli
çalışmaları yapmak
e) YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik. Kurumsal bazda risk odaklı
durum değerlendirme ve içerik oluşturma, risk yönetim planını hazırlama, kurumsal riskleri
değerlendirme, risk azaltma stratejilerini geliştirme ve planlama, risk izleme, değerlendirme ve gözetim
sistemini geliştirme yönünde çalışmalar yapmak,
f) YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik.Kurumsal amaç ve hedeflerin
gerçekleştirilmesinde ortaya çıkabilecek muhtelif risklerin yönetilmesini içeren risk yönetim sistemini
kurmak , risklerin yönetim sürecini takip etmek.
g) YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik.Teşekkülün kısa, orta ve uzun
vadeli stratejik hedefleri, pazarın ihtiyaçları ve fırsatları, endüstriyel rekabet üstünlüğü gibi kriterleri göz
önünde bulundurarak öncelikli yatırım alanlarını tespit etmeye yönelik çalışmalar yapmak, çalışmalarında
Yatırım Planlama Biriminin de yer almasını sağlamak ve çalışmalar sonucunda elde edilen bulgulara
dayalı olarak üst yönetime yeni yatırımlarla ilgili öneriler sunmak,
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ğ)

YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik bent. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik bent.

SG, TG, LOJ, PS Dairesi Başkanlıkları
faaliyet alanında oluşan bilgi, araştırma ve iş sonuçlarına dayalı olarak PS Dairesi Başkanlığı tarafından
hazırlanacak olan Teşekkülün iç ve dış piyasada “orta ve uzun vadeli tahmini satış plânı”nın hazırlaması
çalışmalarına, destek sağlamak,
YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik..

h) YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla eklenen bent. Teşekkülün stratejik yönetimini, performans
yönetimini, risk yönetimini, iç kontrol ve iç denetim sistemini destekleyecek, merkez ve taşra teşkilâtında
süreç bazlı ve birim bazlı performans parametrelerini ve tablo standartlarını belirlemek, parametre
değerlerini ETİ YBS (ERP) ve iş zekâsı uygulamalarından, ilgili birimlerden temin ederek ilgili döneme
ait performans raporunu oluşturmak ve üst yönetime sunmak,
ı) YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla eklenen bent. İşletme müdürlüklerinde hazırlanan aylık raporların
oluşma süreçlerini incelemek, raporlarda, her işletmece izlenen performans kriterlerini ayrı ayrı tespit
etmek, aylık raporların yöneticilerin karar vermesini kolaylaştıracak şekilde standart bir yapıda
olabilmesini sağlayacak çalışmalar yapmak,
i) YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla eklenen bent. Gerekli görülen durumlarda merkez ve taşra
teşkilatında performans değerlendirme toplantıları düzenlemek ve koordine etmek, toplantı kararlarının
uygulamalarını takip etmek,
j) YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla eklenen bent. Kurumsal performansın değerlendirilmesine
yönelik olarak yönetim bilişim sistemleri içinde gereken değişikliklerin yapılması ve gelişme sağlanması,
süreç ve raporlamada standardizasyon sağlanması, iyileştirme çalışmalarıyla yazılımlar arasındaki
uyumun sağlanması ve yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmalarında YBS Dairesi Başkanlığının
Yazılım Yönetimi Birimi ile iş birliği içinde çalışmak,
k) YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla eklenen bent. Teşekkülün performans raporunda yer alan, ancak
muhasebe hesap planında yer almadığından dolayı performansı izlenemeyen konuları ve alt kırılımlarını
tespit ederek; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Muhasebe Esasları Yönergesinde gerekli olan
hesap kodlarının açılmasını Mİ Dairesi Başkanlığına bildirmek,
l)

YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent.YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla bent sıralamasında

yapılan değişiklik. Teşekkülün

faaliyette bulunduğu sektör raporunu hazırlamak, web sayfasında yayımlatmak,
ilgili bakanlık, ilgili Kurum ve Kuruluşlara göndermek,
YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla mülga (h) bendi.

m) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla Dış İlişkiler ve Arz Uyumluluk Biriminin görevi olarak tanımlandığından mülga
bent.

n)

YK:18/6/2015 tarihli ve 637/2 sayılı kararıyla eklenen görev tanımı., YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla bent

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve
Finansman Programı ile belirlenen çerçevede Kuruluşun “Kurumsal Öz Değerlendirme” çalışmalarını
yapmak, “İç Kontrol Eylem Planı”nı birimlerle iş birliği içinde hazırlamak, eylem süreçlerini takip etmek,
süresi içinde ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek,
sıralamasında yapılan değişiklik.

o)

YK:18/6/2015 tarihli ve 637/2 sayılı kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik. YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı

kararıyla bent sıralamasında yapılan değişiklik.

Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini

belirlemek ve takip etmek.
C) Yatırım Planlama Biriminin görev ve yetkileri
a) Teşekkülün kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedefleri, pazarın ihtiyaçları ve fırsatları,
endüstriyel rekabet üstünlüğü gibi kriterleri göz önünde bulundurarak öncelikli yatırım alanlarını tespit
etmeye yönelik olarak Strateji Planlama ve Risk Yönetim Biriminin koordinasyonunda yapılacak
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çalışmalara katılmak, bu çalışmalar sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak üst yönetime yeni
yatırımlarla ilgili öneriler sunulmasına katkıda bulunmak,
b)

YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik bent, YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. YK:

Teşekküldeki proje fikirlerinin yatırıma dönüştürülmesi için
gerekli olan yapılabilirlik etütlerini PS, TG, TMH ve İKY Dairesi Başkanlıklarının ilgili birimleriyle
koordinasyon sağlayarak gerçekleştirmek,
12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.

c) Tesislerde yapılan proje iyileştirme ve revizyonlardan kaynaklanan kapasite değişikliklerini
“Üretim ve Koordinasyon” ve TMH Dairesi Başkanlıkları ile koordinasyonu sağlayarak gerçekleştirmek
ç) Yatırımları bütçe plânının bir parçasını oluşturacak şekilde plânlamak, gerçekleşen bütçeyi
stratejik plân bütçesi ile karşılaştırmak, yatırım plânlarına, performans hedefleri ve proje plânını dahil
etmek, yıllık satın alma plânı ile entegre etmek,
d) Merkez ve taşra teşkilâtının yıllık yatırım tekliflerini toplamak, teklifleri; hükûmet programı ve
uygulanan ekonomik program ile uyum içerisinde, kaynak durumu ve önceliklerine göre tasnif ederek
yatırım programını hazırlamak,
e) Teşekkülün Yatırım programının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve koordinasyonu ile
ilgili süreçte ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli işlemleri yapmak,
f) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. Yatırım Programını aylık, üç aylık ve yıllık bazda
takip etmek, bu kapsamda üç aylık dönemler hâlinde yatırım gerçekleşme bilgilerini hazırlamak, yönetim
kurulunun bilgisine sunmak, ilgili Kurum ve Kuruluşlara göndermek,
g) YK:14/6/2014 tarihli ve 577/10 sayılı kararıyla; YK:18/6/2015 tarihli ve 637/2 sayılı kararıyla bent.. Yatırım
programlarının uygulama sonuçlarını/performansını izlemek, performansının değerlendirilmesi yönüyle
Strateji Planlama ve Risk Yönetim Birimi ile iş birliği ve koordinasyon sağlamak, fizibilite raporlarına
uygunluğunu takip etmek ve yıllık yatırım ödeneklerinin proje ve harcama kalemleri düzeyinde uygulama
sonuçlarını çıkararak Yıllık Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlamak,
ğ) YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. Teşekkülün yatırım programında yer alan
projelerden; geçici kabulü yapılan tesisler veya bölümlerinin, hizmete girecek duruma gelen taşınmazlar
veya taşınabilir niteliğindeki mevcutların Mİ Dairesi Başkanlığınca sabit kıymetler hesabına kaydının
yapılmasını müteakip, SG Dairesi Başkanlığına gönderilecek bilgiyi esas alarak bu projelerin sabit
kıymetlere intikaliyle ilgili kayıtları not etmek,
h) Yatırım teşviklerine konu olan projelerin ilgili birimlerle koordinasyon halinde teşvik başvuru
ve teşvik kapatma süreçlerini ilgili kuruluşlar nezdinde takip etmek ve sonuçlandırmak,
ı) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. Kalkınma plânının dilimlerini oluşturan yıllık
programlarda yer alan tedbirleri gerçekleştirmekle sorumlu kamu kurum ve kuruluşları için Kalkınma
Bakanlığı tarafından geliştirilmiş örneğe uygun olarak varsa “Tedbir Uygulama Programları”nı
hazırlamak ve üçer aylık dönemler itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına
göndermek,
i) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
Ç) İstatistik ve Denetim Raporları Biriminin görev ve yetkileri
YK:14/6/2014 tarihli ve 577/10 sayılı kararıyla değiştirilen birim adı; YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değiştirilen birim
adı ve birim görevleri.

a) KİT Komisyonu toplantılarının Teşekkül ile ilgili safhalarını takip ve organize etmek,
b) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. Sayıştay raporlarında ve KİT alt komisyonu
raporunda yer alan temennilerle ilgili cevapları ilgili birimlerle iş birliği sağlayarak hazırlamak, yönetim
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kurulu kararından sonra TBMM’nin KİT alt ve üst komisyonlarına sunmak, ayrıca, ilgili Kurum ve
Kuruluşlara göndermek,
c) Teşekkülün iç ve dış denetim raporlarında yer alan konular ile ilgili olarak Teşekkülün tüm
birimleriyle iş birliği sağlayarak tenkit ve temennileri cevaplandırmak,
ç) Daire başkanlarının katılımı ile yapılan istişare ve koordinasyon toplantılarının sekreterya
hizmetlerini yerine getirmek, toplantı tutanağında yer alan kararlar çerçevesinde birimlerin yapması
gereken iş ve işlemlerden gerçekleşen veya gerçekleştirilemeyenleri detaylarıyla birlikte sistematik olarak
izlemek ve altı aylık sürelerde “Koordinasyon ve İstişare Toplantıları Sonuç Raporu”nu hazırlamak,
toplantı kararlarının ve sonuç raporlarının Etinet sayfasında yayımlanmasını sağlamak,
d) Teşekkülün faaliyet alanıyla ilgili soru önergelerinin cevaplanması için gerekli koordinasyon
sağlayarak soru önergelerini cevaplandırmak,
e) Teşekkülün tanıtım amaçlı yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve ilgili kurum ve kuruluşlara
göndermek,
f) Teşekkülün haftalık faaliyet raporunu hazırlayarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına
göndermek,
g) YK:14/6/2014 tarihli ve 577/10 sayılı kararıyla eklenen bent. 4/4/2014 tarihli ve 28962 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliği ile belirlenmiş usul ve
esaslar çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Stratejik Yönetim ve İstatistik Sistemi (ESİS)
kapsamında yer alan veri setlerine Teşekkül ile ilgili olan bilgileri aktarmak, bu konuda Teşekkülün
içindeki takip ve koordinasyonu sağlamak,
ğ) YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla eklenen bent. Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarca
düzenlenip gönderilen anketleri ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak doldurmak ve ilgili
kurum ve kuruluşlara iletmek,
h) YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla değişik alt bent.
Yurt içinde bağlı şirket ve iştirak kurulması ile ilgili kararların oluşturulmasına yönelik gerekli çalışmaları
yapmak, ÜK, TMH, PS ve Mİ Dairesi Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği ve diğer ilgili birimlerle
koordinasyon sağlayarak hukuki dokümanları hazırlamak ve mevzuat çerçevesinde ilgili kamu
kurumlarından gerekli onay ve izinleri almak,
ı) YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla değişik alt bent. Yurt
içi bağlı şirket ve iştiraklerin özelleştirilme veya tasfiyesine ilişkin kararların oluşturulmasına yönelik
çalışmaları yapmak, mevzuat çerçevesinde bu konularda yapılacak iş ve işlemleri ÜK, TMH, PS ve Mİ
Dairesi Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği ve diğer ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak yerine
getirmek,
i) YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla değişik alt bent. Yurt
içi bağlı şirket ve iştirakin kuruluşu öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında yapılacak ön etüt çalışmaları,
fizibilite etüdü ve ilk yatırımların değerlendirilmesi, iştirakin gerçekleştireceği yeni ve ilave yatırımlar,
kapasite artışları ve benzeri teknik konularda karar oluşturulması öncesinde ilgili daire başkanlıkları ile
işbirliği sağlamak,
j) YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla değişik alt bent. Yurt
içi bağlı şirket ve iştiraklerin ana sözleşmesinin hazırlanması, iştirakin yapacağı yeni ve ilave yatırımlar,
kapasite artışları, sermaye artırımı veya azaltılması, hisse devri, temettü dağıtımı ve benzeri konulardaki
kararların oluşumunu sağlamak, alınan kararları uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin yapılması için ÜK
Dairesi Başkanlığına göndermek,
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k) YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla değişik
performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.

bent sıralaması.

Birimin faaliyetlerinin ve personelin

D) Dış İlişkiler ve Arz Uyumluluk Biriminin görev ve yetkileri
YK:20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla Dış İlişkiler ve Koordinasyon Birimi görevleriyle, Bor Ürünleri Arz Uyumluluk Birimi
görevlerinin yeni kurulan “Dış İlişkiler ve Arz Uyumluluk Birimi” adı altında tanımlanmış görevleri.

a) Kuruluşun piyasaya sunulacak bor ürünlerinin, karışımların; serbest dolaşımlarını temin etmek
üzere sınıflandırılması, etiketlenmesi, ambalajlanması ve taşınması ile ilgili şartlarının uluslararası ve yurt
içi mevzuat ve düzenlemelerle belirlenmiş kriterlere uyumunun sağlanması; piyasaya arz edilen bor
ürünlerinin veya karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin
kontrol ve gözetimi sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve ilgili birimlere dağıtılması;
bor ürünleri ve karışımlarına ilişkin yurt içi ve yurt dışı mevzuta ilişkin envanter oluşturulması ile ilgili iş
ve işlemler, konu başlıkları itibarıyla bu konuların yürütümünden sorumlu birimlerle iş birliği sağlanarak
uygulamalar, iş sonuçları, açıklanan mevzuat ve düzenlemelere uyumluluk, alınacak kararların ve
gerekçelerin oluşturulması, tüm bu süreçlerle ilgili bilgi arşivi oluşturulması Birimce takip ve koordine
edilir, yönetilir.
Bu çerçeveyle tanımlanmış görevlerle birlikte, Birimce aşağıda açıklanan görevler yerine getirilir;
1) Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi Hakkında Küresel Uyumlaştırma
Sistemi (GHS) kapsamında kimyasal maddeler veya karışımlar için belirlenen standart sınıflandırma,
etiketleme, ambalajlama kurallarını ve düzenlemeleri; AB’nin kimyasallarla ilgili mevzuatını;
uluslararası ve yurt içi mevzuatı ve değişikliklerini takip etmek, söz konusu mevzuata ve düzenlemelere
uyum sağlanmasını koordine etmek, mevzuat çalışmaları, görüş oluşturulması çalışmalarını Teşekkül
kapsamında takip ve koordine etmek, Teşekkülün ilgili birimleriyle iş birliği sağlamak,
2) Güvenlik Bilgi Formu (SDS) hazırlama sertifikasına sahip personel ile oluşturulan bir ekiple;
Kurumun ürettiği ve yeni üretimine başlanan ürünlerin Güvenlik Bilgi Formlarının ilgili mevzuata, yurt
içi ve yurt dışı SDS şartlarına uygun olarak hazırlanması, gerekli değişikliklerinin yapılması ve
güncelliğinin sağlanması, Kuruluş içinde birimler arasında işbirliğinin sağlanması, gerektiğinde hizmet
alımı yapılması ile ilgili süreci takip ve koordine etmek, yönetmek, SDS’leri PS Dairesi Başkanlığına ve
TG Dairesi Başkanlığına göndermek,
3) Teşekkülün kurucu üye olarak katıldığı Avrupa Bor Birliği (EBA)’nın üst kuruluşu Avrupa
Endüstriyel Mineraller Birliği (IMA-Europe) ve Teşekkül arasındaki koordinasyonu sağlamak, bu
kuruluşların çalışmaları kapsamında Teşekküle düşen görevleri Mİ, TG, PS, TMH ve LOJ Dairesi
Başkanlıkları ile işbirliği içinde yerine getirmek ve sonuçları konusunda Genel Müdürlüğe bilgi sunmak,
4) Uluslararası kimyasallar mevzuatına bağlantılı olarak yurt dışında kurulu veya kurulacak
endüstriyel birliklere Teşekkülün üye olması durumunda bu birlik/birlikler ile Teşekkül arasındaki
koordinasyonu sağlamak, bu kuruluşların çalışmaları kapsamında Teşekküle düşen görevleri Mİ, TG, PS,
TMH ve LOJ Dairesi Başkanlıkları ile işbirliği içinde yerine getirmek ve sonuçları konusunda Genel
Müdürlüğe bilgi sunmak,
b) Teşekkülün faaliyet sahasına giren konularda, Karma Ekonomik Komisyon (KEK), bilimsel
işbirliği ve benzeri uluslararası çalışmaları ile serbest ticaret anlaşmaları takip etmek, Teşekkülce
yapılması gereken görevleri ilgili birimlerle işbirliği yaparak yerine getirmek,
c) Yurt dışında iştirak kurulması ile ilgili kararların oluşturulmasına yönelik gerekli çalışmaları
yapmak, ÜK, TMH, PS ve Mİ Dairesi Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği ve diğer ilgili birimlerle
koordinasyon sağlayarak hukuki dokümanları hazırlamak ve mevzuat çerçevesinde ilgili kamu
kurumlarından gerekli onay ve izinleri almak,
ç) Yurt dışı iştiraklerin tasfiyesine ilişkin kararların oluşturulmasına yönelik çalışmaları yapmak,
mevzuat çerçevesinde bu konularda yapılacak iş ve işlemleri ÜK, TMH, PS ve Mİ Dairesi Başkanlıkları,
Hukuk Müşavirliği ve diğer ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak yerine getirmek,
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d) Yurt dışı iştirakin kuruluşu öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında yapılacak ön etüt
çalışmaları, fizibilite etüdü ve ilk yatırımların değerlendirilmesi, iştirakin gerçekleştireceği yeni ve ilave
yatırımlar, kapasite artışları ve benzeri teknik konularda karar oluşturulması öncesinde ilgili daire
başkanlıkları ile işbirliği sağlamak,
e) Yurt dışı iştiraklerin ana sözleşmesinin hazırlanması, iştirakin yapacağı sermaye artırımı veya
azaltılması, hisse devri, temettü dağıtımı ve benzeri konulardaki kararların oluşumunu sağlamak, alınan
kararları uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin yapılması için PS Dairesi Başkanlığına göndermek,
f) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen bent. Ülkemizin diğer ülkelerle teknik işbirliği
faaliyetleri kapsamında veya Teşekküle yapılan teknik yardım taleplerinin ilgili birimler tarafından
değerlendirilmesini sağlamak ve uygun bulunanların yerine getirilmesi hususunda gerekli çalışmaları
yapmak,
g) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla mevcut (f) bendinin (g) bendi olarak değişik hali. Birimin faaliyetlerinin
ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
Hukuk Müşavirliği (HM)
MADDE 19- (1) Hukuk Müşavirliğinin görev, yetki ve sorumlulukları I. Hukuk Müşavirinin
sevk ve idaresinde; “Hukuk Müşaviri” ve “Avukat” ile İdari Hizmetler Servisinde; “İdari Büro
sorumlusu” ve “Yönetici Sekreteri” tarafından yerine getirilir.
Bu kapsamda, Hukuk Müşavirliğinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Teşekkülün her türlü faaliyetlerinde, hukuki konular hakkında Genel Müdürü bilgilendirmek,
Teşekkül ile üçüncü şahıslar arasında; hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğurabilecek iş ve işlemlerde
Teşekkülün hak ve menfaatlerini koruyucu, uyuşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak ve
anlaşmaların bu esaslar çerçevesinde yapılmasına yardımcı olmak,
b) Teşekkül menfaatlerinin korunması amacıyla, mahkemelerde ve her türlü idare ve icra
dairelerinde Teşekkülü temsil ve müdafaa etmek/ettirmek, kanuni takip ve icra işlerinin yerine
getirilmesini sağlamak,
c) Genel Müdür tarafından veya birimler tarafından gönderilen hukuki konular ile sözleşme ve
şartname, incelemek, bu maddenin (a) bendi çerçevesinde istişare görüş vermek ve hukuki konularla ilgili
işlemleri yerine getirmek veya yerine getirilmesini sağlamak,
ç) Teşekküle ait her türlü dava ve icra işlerinin takip edilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak
ve görev dağıtımında gerekirse değişiklik yapmak,
d) İlgileri nedeniyle Hukuk Müşavirliğine havale edilen yazılarla ilgili işlemlerin yerine
getirilmesini sağlamak,
e) Gerektiğinde, taşra teşkilatının dava ve icra takiplerini gözetmek ve kontrol etmek, bu işleri
yürüten, varsa hukuk müşaviri veya hukuk birimine; yapılması gereken işleri veya uyulması gereken usul
ve esasları yazılı ve/veya sözlü olarak bildirmek,
f) Sözleşmeli avukatlarca yerine getirilen işleri izlemek, gerektiğinde çalışmaları yönlendirmek,
g) Teşekkülün leh ve aleyhine açılmış davalarda ve icra takiplerinde hukuki önlemleri almak,
ğ) Hukuk Müşavirliğinin faaliyet alanındaki görevlerin yerine getirilmesi ve sorunlara çözüm
önerileri geliştirilmesi amacıyla; Hukuk Müşavirliğinde görev yapan hukuk müşaviri ve avukatlar ile
taşra teşkilatı hukuk müşavirleri ve avukatlarının da katılacağı toplantılar düzenlemek,
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h) Hukuki konularda gerektiğinde yönlendirici genelgeler hazırlanmasını sağlamak,
ı) Birimlerin hazırlayıp Hukuk Müşavirliğine intikal ettirdikleri genelgeleri, hukuki yönden
incelemek,
i) Teşekkül tarafından veya Teşekküle karşı açılmış olan dava ve icra takiplerinde Teşekkül için
uygun ve faydalı görüldüğü taktirde, uyuşmazlıkların uzlaşma yoluyla çözümlenmesi, davadan vazgeçme,
davayı kabul, davayı takip etmemek, temyiz ve itiraz etmemek ile hukuki takibe başlanmamış dahi olsa
sarf edilecek masraf ve emek gözetildiğinde tahsilinde fayda görülmeyen alacaklar ile tahsili mümkün
olmayan alacaklardan vazgeçilmesi hususlarını yetki limitleri dahilinde ilgili makamın onayına sunmak,
j) Davayı yürüten avukat ve/veya hukuk müşavirinin yazılı görüşü üzerine, karar düzeltme ve
yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmesi hakkında karar vermek,
k) Mahkeme kararlarını, gereğini yerine getirilmek üzere ilgili birime aktarmak,
l) Eğitim amaçlı, hukuki konularda öğreticilik yapmak,
m)

YK: 14/12/2022 tarihli ve 944/14 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre

Sayıştay denetçileri ve ilgili
Bakanlıktan gelecek raporlarda yer alan ve Müşavirliğin görevleri içinde bulunan konular ile Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu raporlarına istinaden Genel Müdürce intikal ettirilen
konularda gerekli hukuki işlemleri yapmak,
verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/4/2014 tarihli ve 8316 sayılı oluru ile değişik bent.

n) Müşavirliğin organizasyon ve personel yapısında ihtiyaç duyulan değişiklikleri, gerekçeleri ile
birlikte ilgili Başkanlıklara bildirmek ve sonuçlananların Müşavirliğe ait yönerge ve Pozisyon Esaslı
Görev Tanımları El Kitabı ile ilgili kısımlara yansıtılmasını sağlamak,
o) Müşavirliğin; evrak, kayıt, dosyalama, arşiv ve yazı işleri ile personelin özlük haklarına ilişkin
yazışmalarının yapılmasını ve her türlü idari işlerin yerine getirilmesini sağlamak,
ö) Diğer kurum ve kuruluşların hukuk müşavirlikleri ile Teşekkül yararı doğrultusunda işbirliği
ve yardımlaşma içinde olmak, mesleki hak ve yetkiler ve benzeri hususlar hakkında gerektiğinde ilgili
baro ve Türkiye Barolar Birliğinden görüş almak,
p) Faaliyet sahasına giren diğer konuları, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek ve Yönetim
Kurulu kararları ile Genel Müdürlük Makamınca verilen diğer işleri yapmak,
r) Teşekkülde araştırma geliştirme çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen hizmet buluşları ve
serbest buluşlar ile teknik iyileştirme niteliğindeki tekliflerin TG Dairesi Başkanlığınca; yeni, sanayiye
uygulanabilir ve tekniğin bilinen durumunun aşıldığına dair ön literatür araştırmasının yapılarak, hizmet
buluşları ve serbest buluşlar ile teknik iyileştirme niteliğindeki tekliflerin Müşavirliğe intikalinden sonra,
551 sayılı “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve “Patent Haklarının
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik”te
belirlenmiş hükümler çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek.
(2) Hukuki yardım alınması
a) Teşekkülün leh ve aleyhine açılan davalarla icra işlemlerinden lüzum görülenler, Hukuk
Müşavirliğinin görüşü doğrultusunda, Genel Müdürlüğün onayı ile Teşekkül dışındaki serbest avukatlara
da sözleşme ile devamlı veya tek iş olarak verilebilir.
b) Hukuk Müşavirliği, Genel Müdürlüğün onayı ile alanında ihtisas sahibi hukukçu veya diğer
meslek alanlarında uzman bir veya birkaç kişiden yazılı görüş alabilir. Alınacak görüşün ücreti, işin
kapsam ve önemine göre Genel Müdürün onayı ile belirlenir ve ödenir.
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(3) İdari Hizmetler Servisinin görev ve yetkileri, gelen evrakla ilgili işlemler
a) İdari Hizmetler Servisinin görev ve yetkileri;
1) Müşavirliğe ait her türlü evrak, kayıt, dosyalama, arşiv ve yazı işleri ile haberleşme işlerini
zamanında yerine getirmek,
2) Müşavirlik personelinin özlük haklarına ilişkin tüm yazışmalarını yapmak ve takip etmek,
3) Duruşma günlerinin kaydını tutmak,
4) Dava ve icra esas defterlerini ve ilgililere verilen evrağa ait zimmet defterini düzenli olarak
tutmak,
5) Birime ait sabit kıymetlerin, demirbaş ve kayda tâbi malzemenin takibini yapmak, yıllık
demirbaş ve kırtasiye ihtiyaçlarını zamanında temin etmek,
6) I. Hukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri ve avukatlarca verilen görevleri yerine getirmek,
7) Hukuk Müşavirliğinin birim arşiv hizmetlerini yapmak.
b) Gelen evrakla ilgili olarak yapılacak iş ve işlemler;
1) Hukuk Müşavirliğine gelen evrak, İdari Hizmetler Servisi tarafından teslim alınır. İdari
Hizmetler Servisi teslim aldığı evrakı kontrol eder, evrağın evveliyatı varsa onları da ekleyerek havale
edilmek üzere I. Hukuk Müşavirine, yokluğunda hukuk müşavirine sunar.
2) Avukatlara, takip ettikleri dava ve icra dosyası ile ilgili olarak yapılan tebligatlar, havale
edilmesi için avukatça dosyası ile birlikte İdari Hizmetler Servisine teslim edilir ve servis personelince bu
fıkranın (a) bendine göre işlemleri yerine getirilir. İdari Hizmetler Servisi kayıtlarına girdikten sonra ve
I. Hukuk Müşaviri veya hukuk müşavirlerince havale edilmesini müteakip, ilgilisine zimmetle teslim
edilir.
3) Kendisine evrak havale edilmiş bulunan avukat veya personel; işin gereğine ve gerekirse
alacağı talimata göre, evrakla ilgili iş ve işlemlerini tamamladıktan sonra İdari Hizmetler Servisi
personeline verir. Servis personeli işlemlerin tamam olup olmadığını kontrol ederek ve evrağın eklerini
inceleyerek sevk işlemini yapar. Sevk edilen evrağın karşılığı beklenecekse, işin mahiyetine göre bekleme
müddeti, dosyasında kalacak suret üzerine evrakı hazırlayan avukat veya personel tarafından işaret edilir.
Karşılık bekleme süresinin takip edilmemesinden dolayı doğacak zarardan ilgili avukat ve personel
sorumludur.
4) Hukuk Müşavirliğince, avukatlara verilmiş olan her türlü dava ve icra işleri ile vergi
ihtilaflarına ait dosyalar, o avukat tarafından ve onun zimmetinde olarak düzenli bir şekilde mevzuatta
öngörülen süreler dikkate alınarak takip edilir ve aksine davranıştan avukat sorumlu olur.
5) Hukuk Müşavirliği ve avukatlarca yerine getirilen iş ve işlemlerle ilgili her türlü yazı ve
dilekçelerin bir sureti yıl ve esasıyla saklandığı dosyasında tutulur.
(4) Müşavirliğe vekâlet
a) Hukuk Müşavirliğinin çalışmasını I. Hukuk Müşaviri düzenler ve yönetir.
b) I. Hukuk Müşavirinin mazeretli veya izinli olduğu zamanlarda, yerine Genel Müdürce
belirlenecek hukuk müşaviri, hukuk müşavirinin de aynı nedenlerle yokluğunda, yine Genel Müdürce
belirlenecek avukatlardan birisi, I. Hukuk Müşavirine vekâlet eder.
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(5) Konuların Hukuk Müşavirliğine intikal şekli
a) Merkez ve taşra teşkilâtındaki birimler tarafından, ilgili tüm belgeler yazılarının ekinde
göndermek kaydıyla, Hukuk Müşavirliğinden hukukî veya istişare görüş istenir.
b) Birimler, Müşavirliğe gönderdikleri yazılarında, ihtisas birimi olarak konu ile ilgili görüşlerini
açıkça belirtirler.
c) Konular, yapılacak incelemenin zaman alacağına dikkat edilerek makul bir süre öncesinden
Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir.
ç) Taşra teşkilâtında ortaya çıkan hukukî problemler, öncelikle kendi hukuk birimlerinde
incelenir. Bu inceleme ile konu çözüme kavuşturulmadığı taktirde, Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir.
d) Vergi mahkemeleri, belediyeler, SGK ve diğer ilgili kuruluşlarca düzenlenen ödeme emri, ceza
bildirisi, haciz ihbarnamesi, ödeme talepleri ile mahkemeler ve icra daireleri tarafından gönderilen karar
ve diğer süreli evrağın Hukuk Müşavirliği dışındaki birimlerce tebellüğ edilmesi durumunda aynı gün,
itiraz ve dava sürelerinin kısa olması sebebiyle itirazı gerektiren hususlarla birlikte tebligatın yapıldığı
gün Hukuk Müşavirliğine iletilmesi zorunludur.
(6) Takip ve dava açma
a) Dava açılması, ilamsız icra takibi yapılması ve ihtilaflı vergi işlerinin halli, Genel Müdürün
emri ile olur. İlgili birimler, Hukuk Müşavirliğine icra ve dava açılmasına ilişkin işlemlerini intikal
ettirmeden önce Genel Müdür olurunu alır.
b) Dava ve icra takibinin deracattan geçirilmesi esastır. Bunların deracattan geçirilmemesi,
feragatler ve kabuller, kaza mercilerine intikal etmiş veya etmemiş ihtilafların sulh yolu ile halli, yetki
limitlerine göre yetkili organın kararına bağlıdır.
c) Davayı yürüten avukat ve/veya hukuk müşavirinin yazılı görüşü üzerine, karar düzeltme ve
yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmesi Hukuk Müşavirliğinin takdirindedir.
ç) Avukatlar, kendilerine verilen dava ve icra takipleri ile diğer hukuki işleri yetkili ve görevli
merciler nezdinde süresinde yerine getirirler. İşin dosyasının açılmasını sağlayarak takip ederler.
d) Dava veya icra takibi dolayısıyla yapılacak tahsilat, hukuk müşavirlerinin, hukuk birimlerinin
veya sözleşmeli avukatın yazılı veya sözlü bildirimi üzerine, ilgili birim tarafından sağlanır.
e) Borç ödemeden aciz belgesine bağlanan takiplerde, borçluların mal iktisap edip etmedikleri ve
adres tespiti için zaman zaman araştırılmak ve icabında, İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri
gereğince işlem yapılmak üzere yasal yollara başvurulmasını isteyen birime ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığına takibin sonucu hakkında bilgi verilir. Borç Ödemeden Aciz Belgesinin aslı, saklanmak
üzere Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Ancak, borçlunun durumu veya alacağın azlığı
dolayısıyla yukarıdaki şekilde işlem yapılmasına gerek görülmeyen, aciz belgelerine dayanan alacaklar,
yetkili makamın kararı alınarak terkin olunabilir.
f) Teşekkül tarafından tebellüğ edilmiş ilamların icraya konulması ve Teşekkül aleyhine açılmış
dava ve icra takipleri ile icra takibi esnasında açılması gereken davalar Hukuk Müşavirliğince resen
yürütülür.
g) Vergi mahkemeleri, belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve benzeri kuruluşlarca
düzenlenen ödeme emri, ceza bildirisi, haciz ihbarnamesi, ödeme talepleri /ile mahkemeler ve icra
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daireleri tarafından gönderilen karar ve sair Süreli evrağın Hukuk Müşavirliği dışındaki birimlerce
tebellüğ edilmesi durumunda aynı gün, itiraz ve dava sürelerinin kısa olması sebebiyle itirazı gerektiren
hususlarla birlikte tebligatın yapıldığı gün Hukuk Müşavirliğine iletilmesi zorunludur.
(7) Sözleşmeli avukatlar
a) Sözleşmeli avukatlarla yapılacak sözleşmelerde, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınır ve
sözleşme içeriğinde bu Yönergenin, sözleşmeli avukatlarla ilgili hususlara yer verilir.
b) Kendilerine dava veya icra takibi verilecek sözleşmeli avukatlara, Genel Müdürlüğün tasvibine
dayalı şartların ve sözleşme ücretinin yer aldığı sözleşme yapılmak kaydıyla, takip için gerekli talimatı
ihtiva eden bir yazı ile gerekli belgeler dizi pusulasıyla teslim edilir.
c) Sözleşmeli avukat; işin gereğine göre sözleşmesi ile bu Yönergenin değişik maddelerinde
belirtilen kadrolu avukatların yapmakla sorumlu oldukları bütün işlemleri yerine getirmekle görevli ve
aksine davranıştan sorumludur.
ç) Teşekkülce ve diğer birimlerce sözleşmeli avukattan yazılı veya sözlü mütalaa istenebilir,
bunun için kendisine ayrıca ücret ödenmez.
d) Sözleşmeli avukatlar her altı ayda bir dava ve icra takibi ile vergi ihtilaflarının bulundukları
safahatı, Hukuk Müşavirliğine bir cetvel halinde bildirirler.
(8) Merkez ve taşra teşkilâtında uygulanacak avukatlık vekâlet ücreti
a) Merkez ve taşra teşkilâtında dava ve icra takiplerinden tahsil olunan vekâlet ücreti, Mİ Dairesi
Başkanlığı nezdinde ayrı bir hesapta toplanır.
b) YK:13/06/2019 tarihli ve 767/3 sayılı kararıyla değişik bent. Tahsil olunan ve hesapta toplanan her bir icra ve
dava takibinden dolayı dağıtıma tâbi tutulacak vekâlet ücreti, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde altı aydan
fazla süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, Hukuk Müşavirliği kadrolarına atanmış
hukuk müşavirleri ve avukatlar arasında eşit olarak pay edilir.
c) YK:13/06/2019 tarihli ve 767/3 sayılı kararıyla değişik bent. Dağıtıma tâbi tutulacak vekâlet ücretinin yıllık
tutarı, Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesinde belirtilen sınırı geçemez. Yıllık olarak
belirlenmiş vekâlet ücreti ödeme sınırı nedeniyle, o yıl için artan vekâlet ücreti olarak görünen tutardan; o
vekâlet ücretine ait dava ve icra takibinin yapıldığı geçmiş yılların vekâlet ücreti ödeme sınırının altında
kalan kısmı tamamlanır ve artanı sonraki yıl ve yıllara vekâlet ücreti olarak devreder. Bu dağıtım sonunda
arta kalan tutar üçüncü bütçe yılı sonunda Teşekkül bütçesine gelir kaydedilir.
ç) YK:13/06/2019 tarihli ve 767/3 sayılı kararıyla değişik bent. Ücretsiz izin hariç, izin; dağıtım tarihinden geriye
doğru bir yıllık süre içerisinde altı aydan fazla raporlu olmak hariç hastalık; Teşekkülde veya her ne
unvan adı altında olursa olsun Teşekkül dışında bir görevde altı aydan fazla geçici görevli bulunmak
hariç; geçici görev veya görev seyahati gibi haller, fiilen çalışma şartını ihlâl etmez.
(9) Hukuk Müşavirliğinde tutulması zorunlu defterler
a) Dava ve icra esas defteri,
b) Dava ve icra takiplerindeki davacı, davalı, borçlu ve alacaklıların isimlerinin kaydedildiği
alfabetik fihrist,
c) Duruşma gün ve saatini kayda mahsus defter,
ç) İlgililerine verilen evraka ait zimmet defteri,
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d) Gelen ve giden evrağın kaydına ait defterler,
e) Bu defterlerin düzenlenmesi ve saklanması sorumluluğu İdari Hizmetler Servisine aittir.
f) Her türlü dava ve icra takibi ile ilgili dosya, evrağın havale edildiği avukat tarafından tutulur.
Bu dosyada, merciine verilen dilekçeler ve ekleri, cevaplar, karşı tarafın iddia ve savunmaları, duruşma
tutanakları, konuyla ilgili dosyaya konulması gerekli evrak ve yazışmalar, tarih sırasıyla ve düzenli olarak
avukatınca dosya içinde saklanır.
(10) Taşra teşkilatına ait hükümler
a) Hukuki işler, doğrudan işletme müdürüne bağlı hukuk birimince yürütülür.
b) Hukuk birimlerinde görev yapan hukuk müşavirleri ve avukatlar, bu Yönerge hükümleri
çerçevesinde hareket ederler ve Hukuk Müşavirliğinin inceleme, gözetim ve kontrolüne tabidirler.
c) Hukuk birimlerinde görev yapan hukuk müşavirleri veya avukatlar; dava ve icra takipleri ile
kanunların ve sözleşmelerin uygulanması bakımından ilgili merciler ve üçüncü şahıslarla önemli
uyuşmazlığa düştüklerinde, hukuki ve teknik konular hakkında görüşlerini de belirterek, Hukuk
Müşavirliğinden görüş isteyebilirler.
ç) Taşra teşkilatına ait davaların Ankara'da yapılacak duruşmalarında, ilgili avukatın bulunması
esastır. Ancak, I. Hukuk Müşaviri tarafından, Genel Müdürlük avukatlarınca dosyanın takip edilmesinin
daha uygun bulunması durumda; ilgili dosya, incelenmesini temin edecek kadar bir süre öncesinden,
Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğine gönderilir. Taşra teşkilatının bulunduğu yer dışındaki dava ve icra
takipleri en yakın taşra teşkilatı hukuk birimi avukatından istenebilir.
d) Taşra teşkilatında görev yapan hukuk müşaviri ve avukatlar, Hukuk Müşavirliğinde görev
yapan hukuk müşaviri ve avukatlar ile aynı görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir.
e) Taşra teşkilatı hukuk birimi her altı ayda bir dava ve icra takibi ile vergi ihtilaflarının
bulundukları safahatı, Hukuk Müşavirliğine bir cetvel halinde bildirirler.
(11) Sorumluluk ve yetkiler
a) I. Hukuk Müşavirinin sorumluluk ve yetkileri;
1) Hukuk Müşavirliğinin en üst düzeyde yöneticisi, taşra teşkilatı hukuk birimlerinin de gözetim,
inceleme ve kontrolünden,
2) Hukuk Müşavirliğinin sevk ve idaresinden, hukuk müşavirlerinin ve avukatların görev, yetki
ve sorumlulukları çerçevesinde çalıştırılmasından,
3) Kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, yönerge, kalkınma planı ve yıllık programlar, Teşekkül
Ana Statüsü, Yönetim Kurulu kararları, Genel Müdür tarafından verilen görevler, Teşekkülün kurumsal
amaç, hedef ve politikaları doğrultusunda; faaliyet alanına giren konulardaki çalışmalarda etkinliği,
verimliliği, dikkat ve uyumu sağlamakla, gereken sevk ve idareyi gerçekleştirmekle, iş ve işlemlerin esas
ve usullerine göre yerine getirilmesini,
sağlamakla sorumludur.
4) I. Hukuk Müşaviri yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir ancak, yetki devri
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
b) Hukuk Müşavirlerinin sorumluluk ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;
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1) Bu Yönergede belirtilen görevleri; mevzuatına, verilen karar ve talimatlara uygun olarak, esas
ve usullerine göre yürütülmesini sağlamak,
2) Gereken sevk ve idareyi gerçekleştirmek, kendilerine havale edilen görevleri yapmak, verilen
ve/veya verilecek yetkileri kullanmak veya uygun görüldüğü taktirde astlarına devretmek,
3) Zorunlu hallerde ve/veya uygun görüldüğünde I.Hukuk Müşaviri görevini vekaleten yerine
getirmek,
4) Görevlendirildiği komisyon çalışmalarına, toplantılara katılmak,
5) Hukuki konularda görüş vermek, hukuki takip yapmak, duruşma ve murafaalarda hazır
bulunmak,
6) Kendilerine tevdi edilen görevleri etkin, verimli, dikkatli ve uyum içerisinde yapmak,
7) Kendisine verilen diğer görevleri yapmak veya yaptırmak.
c) Avukatların sorumluluk ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;
1) I. Hukuk Müşaviri ve hukuk müşavirleri tarafından incelenmesi istenilen konularda hukuki
görüş bildirmek,
2) Kendilerine verilen evrak, dava ve icra dosyalarını öncelikle zaman aşımı yönünden
inceleyerek gerekli önlemleri almak, zamanında davayı açmak ve icra takiplerini yapmak,
sonuçlandırmak, verilen görevleri etkinlik ve verimlilik esaslarına göre zamanında yapmak,
3) Karara bağlanmış davalar hakkında temyizinde fayda görülmeyenler için, Hukuk
Müşavirliğine teklifte bulunmak ve onaya sunmak, tashihi karar ve yargılamanın iadesi yapılmasını
istediği kararları görüş bildirilerek Hukuk Müşavirliğine sunmak,
4) Teşekkül aleyhine kesinleşmiş davalarda, hak sahipleri tarafından talep edildiğinde, mahkeme
kararı gereğinin yerine getirilmesini sağlamak üzere işlem yapmak,
5) Ödeme sonucu veya gerekli görülen hallerde rücu edilerek alacak tahsili yönünden dava ve
icra takiplerinin açılması için Hukuk Müşavirliğine teklifte bulunmak, dava için olura sunulmak üzere
gerekli işlemleri yapmak,
6) Takip ettikleri dava ve icra dosyaları ile ilgili olan kalem personelinin çalışmalarını kontrol
ederek dosyaların düzenli bir şekilde tutulmasını, kalem işlerinin yerine getirilip getirilmediğini takip ve
kontrol etmek,
7) Teşekkül aleyhine açılan ve müracaata bırakılan davaların takip edilmesinde fayda görüldüğü
taktirde, Hukuk Müşavirliğine teklifte bulunmak ve gerektiğinde Genel Müdürlük onayına sunulmak
üzere gerekli işlemi yapmak,
8) Dava açılması öngörülen konu havale edildiği taktirde, zamanında incelemesini yapmak, dava
açılmasında fayda olmadığı sonucuna varıldığı taktirde bu hususta gerekli onay alınmak üzere Hukuk
Müşavirliğine gerekçeli teklifte bulunmak,
9) Görevlendirildiği dava ve icra takiplerini ilgili mevzuata uygun şekilde, kendi mesleki
sorumluluğunda olarak takip etmek, iş durumu, görev gereklilikleri, mesleki mazeretler ve benzeri
nedenlerin gerektirdiği hallerde ise Teşekkülün diğer avukatları ile mesleki yardımlaşma yapmak,
10) Yetki ve iş durumu, mesleki gereklilikler ve benzeri nedenlerle iş ve duruşmalarını
programlama ve bunun sonucu duruşmalara katılıp katılmama avukatın mesleki yetkilerinde olmakla
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birlikte, hukuki açıdan davanın esasına ilişkin hak kaybına yol açabilecek duruşmalar için mesleki
yardımlaşmaya azami hassasiyet göstermek, mazeret verilmesi gerektiğinde hukuk müşavirini haberdar
etmek, dava ve icra işlerini yerine getirmek, duruşma ve murafaalara iştirak etmek, davaların takibi için
birimler arası yazışmalar yapmak, icra dosyalarını sürekli olarak tetkik ederek, ödemelerin kayıtlara
intikalini sağlamak, tahsilat yapılmasını temin etmek, tahsili mümkün olmayanlar için aciz vesikası
alınmasını sağlamak,
11) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeler, kendilerine verilen vekaletname hükümleri,
avukatlık meslek kuralları gereğince yapılması gereken ve kendilerine havale edilen diğer mesleki
görevleri yapmak,
12) Mevzuatın verdiği hak ve yetkileri mevzuatın tayin ettiği sınırlar ve usuller çerçevesinde
kullanmak,
13) Dava açılması, icra takibi yapılması, cevap dilekçesi verilmesi, temyiz ve itiraz yoluna
başvurulması ve benzeri işlerle ilgili olarak hukuk müşavirlerince kendilerine tevdi olunan ya da adli
tebligat yoluyla adlarına gelen her türlü işin ve evrağın gereğini kanunlarda belirlenmiş sürelerde ifa
etmek ve kendilerine tevdi edilen görevleri; zamanında, etkin, verimli, dikkatli ve uyum içerisinde
yapmakla sorumludurlar.
ç) Hukuk Müşavirliği ve hukuk birimlerinde görevli diğer personelin sorumlulukları aşağıda
belirtilmiştir.
1) Hukuk Müşavirliğinde görevli diğer personel; iş disiplin ve ahengine, hizmetin gereğine ve
talimatlara uymak, kendilerine verilen her türlü işleri zamanında ve özenle yapmak, gizliliğine özen
göstermek, Teşekkülün kurumsal amaç, hedef ve politikalarının gerçekleştirilmesinde faaliyet alanına
giren görevlerini etkin, verimli, dikkatli ve uyum içerisinde yapmakla sorumludurlar.
(12) İş ilişkisi
a) I. Hukuk Müşavirinin iş ilişkisi; I. Hukuk Müşaviri; faaliyetleri hakkında Genel Müdüre bilgi
verir, talimat alır. Müşavirliğin faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde Teşekkül içinde ve Teşekkül haricindeki kişi ve kuruluşlarla iş ilişkisinde bulunur.
Gerektiğinde toplantı, kurul ve komisyonlara katılır.
b) Hukuk Müşavirlerinin iş ilişkisi; Hukuk müşavirleri; faaliyetleri hakkında I. Hukuk
Müşavirine bilgi verir, talimat alır. Hukuk Müşavirliğinin faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Teşekkül içinde ve dışındaki kişi ve kuruluşlarla iş ilişkisinde
bulunur. Gerektiğinde toplantı, kurul ve komisyonlara katılırlar.
c) Avukatların iş ilişkisi; Merkez teşkilatındaki avukatlar; faaliyetleri hakkında I. Hukuk
Müşaviri ve hukuk müşavirlerine bilgi verir, talimat alır. Taşra teşkilatı avukatları ise taşra hukuk
birimindeki hukuk müşavirine ve yalnızca hukuki işlemlerin yerine getirilmesinden I. Hukuk
Müşavirinin gözetim ve koordinasyonuna tabidirler. Avukatlar, faaliyet alanına giren konularla ilgili
olarak mevzuat çerçevesinde Teşekkül içinde ve Teşekkül dışında kişi ve kuruluşlarla iş ilişkisinde
bulunur gerektiğinde toplantı, kurul ve komisyonlara katılırlar. Acil olarak yerine getirmesi gerektiği
konularda Teşekkül lehine olacak işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirerek,
sonradan Hukuk Müşavirliğine ve/veya birim amirine bilgi verirler.
ç) Hukuk Müşavirliği ve hukuk birimlerinde görevli diğer personelin iş ilişkisi; Hukuk
Müşavirliği bürosunda görevli, İdari Hizmetler Personeli; faaliyetleri hakkında I. Hukuk Müşaviri,
hukuk müşaviri ve ilgili avukata bilgi verir, talimat alır. Faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak
Teşekkül içinde ve dışında yürürlükte bulunan mevzuatlara uygun olarak iş ilişkilerinde bulunurlar.
Gerekli görülen toplantı, kurul ve komisyonlara katılır. Taşra teşkilatı hukuk birimlerinde görevli
personel ise, sıralı amirleri ile birlikte varsa hukuk müşaviri ve ilgili avukatına bilgi verir, talimat alır.
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(13) Hukuk Müşavirliğinin idari ve mali işlemlerinin denetimi
a) Hukuk Müşavirliği, dava ve icra işleri ile ilgili olarak ödenen veya tahsil edilen harç ve
masraflar ve benzeri genel hükümlere göre idari ve mali yönler açısından denetlenebilir. Mesleki açıdan
denetim ise ancak, Genel Müdürün oluru ve avukatlık meslek kurallarının ilgili maddeleri gözetilerek
Hukuk Müşavirliğince yapılacak başvuru üzerine, Avukatlık Kanununa göre yapılabilir.
b) Hukuk Müşavirliğinde ve hukuk birimlerinde görev yapan personel; amirlerine iç denetimden
sorumlu personele bilgi verir ve açıklama yaparlar.
İç Denetim Dairesi Başkanlığı (İD) görev ve yetkileri
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 21/12/2016
tarihli ve 28140 sayılı oluru ile değişik İD Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri. YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel
Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/4/2014 tarihli ve 8316 sayılı oluru ile Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı birim olarak
kurulan İD Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri.

MADDE 20 - (1) Teşekkülün iç denetim faaliyetleri, yönetim ve kontrol yapıları ile malî
işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek
yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla, mevzuata, etik kurallara ve uluslararası iç
denetim standartlarına uygun olarak İç Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir.
İç Denetim Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları İç Denetim Dairesi Başkanının
sevk ve idaresinde; iç denetçiler ile İdari Hizmetler Servisinde; “İdari büro sorumlusu” tarafından yerine
getirilir.
İç Denetim Dairesi Başkanlığı doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak faaliyetlerini yürütür ve
görevlerini Genel Müdüre karşı sorumlu olarak yerine getirir.
(2) İç denetimin amacı
a) İç denetim, Teşekkülün faaliyet ve çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların
ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek amacıyla
yapılan bağımsız ve tarafsız bir güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. İç Denetim Dairesi
Başkanlığı; risk yönetimi, iç kontrol, kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve
geliştirilmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek Teşekkülün amaçlarını
gerçekleştirmesine yardımcı olur.
b) İç denetim faaliyeti, Teşekkül birimlerinin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma
planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak
planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin
güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar.
(3) İç denetimin kapsamı
Teşekkülün tüm işlem ve faaliyetleri iç denetim kapsamındadır.
a) İç denetim aşağıda belirtilen denetim uygulamalarını kapsar:
1) Uygunluk denetimi: Faaliyet ve işlemlerin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata
uygunluğunun incelenmesidir.
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2) Performans denetimi: Teşekkülün bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin
planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin
değerlendirilmesidir.
3) Mali denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun;
mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.
4) Bilgi teknolojisi denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve
güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.
5) Sistem denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon
yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve
uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle
değerlendirilmesidir.
b) İç denetim, birinci bentte belirtilen denetim uygulamalarından bir veya birkaçını kapsayacak
şekilde risk odaklı olarak yapılır. Ayrıca, belli bir faaliyet veya konu (süreç olarak) denetim kapsamına
alınabilir. Genel Müdürün öncelikli olarak istediği konular ile suistimal ve usulsüzlük riskleri de iç
denetim faaliyeti içerisindedir.
(4) İç denetim standartları ve mesleki etik kuralları
a) İç denetim faaliyetleri, ilgili mevzuat ve UMUÇ ile bu çerçevenin “Zorunlu Rehber”
bölümünde yer alan “Etik Kurallar” başlığına uygun olarak yürütülür.
(5) İç Denetim Dairesi Başkanlığının yapısı
a) İç Denetim Dairesi Başkanlığı; daire başkanı, iç denetçiler ile İdari Hizmetler Servisi
personelinden oluşur.
b) İç Denetim Dairesi Başkanlığı, Genel Müdüre bağlı olarak faaliyetlerini yürütür ve görevlerini
Genel Müdüre karşı sorumlu olarak yerine getirir.
(6) İç Denetim Dairesi Başkanlığının görevleri
a) İç Denetim Dairesi Başkanlığı aşağıdaki görevleri yerine getirir:
1) Teşekkülün çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik
ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini denetlemek ve değerlendirmek,
2) Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlamak, geliştirmek ve Genel
Müdürün onayına sunmak,
3) Onaylanan iç denetim plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, belirlenen amaç ve
kapsam doğrultusunda denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, Genel Müdür tarafından verilen
ve görev alanına giren program dışı görevleri gerçekleştirmek,
4) Teşekkülün risk yönetimi, iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini
değerlendirmek ve bu kapsamda öneriler sunmak,
5) İç denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen veya İç Denetim Dairesi Başkanlığına intikal eden
inceleme veya soruşturma yapılmasına gerek duyulan hususları Genel Müdürün bilgisine sunmak,
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6) İç denetim faaliyetlerinin UMUÇ ve mesleki etik kurallara uygun olarak yürütülmesi, iç
denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için kalite güvence ve geliştirme programı
oluşturmak, uygulamak ve geliştirmek,
7) Kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarını Genel
Müdüre sunmak,
8) İç denetim faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek,
9) Yıllık iç denetim faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak ve Genel Müdüre sunmak,
10) İç Denetim Dairesi Başkanlığının görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilecek bilgi,
yetenek, tecrübe ve mesleki yeterliliğe sahip iç denetçi kadrosunun Teşekkül insan kaynakları politikaları
ile uyumlu olarak oluşturulması için gerekli prosedürleri uygulamak,
11) İç Denetim Dairesi Başkanlığı işlem süreçlerini UMUÇ’a uygun olarak hazırlamak,
geliştirmek ve güncellemek.
12) İç denetim alanındaki gelişmeler ve en iyi uluslararası uygulamalarla ilgili Genel Müdüre
bilgi sunmak,
13) Denetim raporlarının, raporlama standartlarına uygunluğunu kontrol etmek, denetim
raporlarından bir suretin birimde arşivlenmesini sağlamak.
(7) İç Denetim Dairesi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları
a) İç Denetim Dairesi Başkanı;
1) İç Denetim Dairesi Başkanlığını mevzuata, UMUÇ’a, Yönergeye ve Kalite Güvence
Geliştirme Programına uygun ve etkin bir şekilde yönetmek,
2) İç denetim faaliyetinin İç Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanıp Genel Müdür
tarafından onaylanan iç denetim plan ve programlarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,
3) İç denetçilere program içi veya dışı denetim ve danışmanlık görevleri vermek,
4) İç denetim faaliyetlerinin sonuçlarının izlenmesi amacıyla bir takip sistemi oluşturmak,
5) Denetlenen birimlerin yöneticileri ile iç denetçilerin mutabık kalmadığı hususlarda Genel
Müdürün kararı doğrultusunda yapılması gereken işlemleri takip etmek,
6) Denetim faaliyetlerinde iç denetçi ile denetim gözetim sorumlusu arasında oluşabilecek
ihtilafları çözüme kavuşturmak,
7) İç denetçilerin görevlendirilmesinde tarafsızlıklarını etkileyebilecek durumları göz önünde
bulundurmak,
8) İç denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık veya tarafsızlıklarının tehlikeye girdiği veya
ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri almak ve Genel Müdürü bilgilendirmek,
9) İç denetim faaliyetinin kalitesini gözetmek ve bu amaçla, Kalite Güvence ve Geliştirme
Programı hazırlamak ve iç denetçilerin görev performanslarını takip etmek,
10) İç denetim kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
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11) İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında gerek görülmesi halinde, başka bir iç
denetçiden ve/veya konunun uzmanından görüş veya yardım alınmasını sağlamak,
12) İç denetçilerin suç teşkil eden hususlara ilişkin tespitlerini Genel Müdüre bildirmek,
13) Birimin faaliyetleri ile ilgili olarak Genel Müdürü bilgilendirmek,
14) Mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla eğitim programları ile iç denetçilerin bilgi ve
becerilerini sürekli olarak arttırmalarına katkı sağlamak,
15) İç denetçilerin mesleki yetkinliklerini artırmak üzere uluslararası sertifikalara sahip olmaları
için gerekli imkanları sağlamak ve kurumsal altyapıyı oluşturmak,
16) Bu Yönergenin İç Denetim Dairesi Başkanlığı ile ilgili bölümünü, iç denetçiler ile birlikte
ihtiyaca göre yılda bir defa gözden geçirmek ve varsa değişiklik önerilerini Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığına bildirmek,
17) Birden fazla iç denetçi tarafından yürütülecek görevlerde grup koordinatörünü belirlemek,
görev, yetki ve sorumluluklarına haizdir.
(8) İdari hizmetler servisi
a) Büro işlerinde gizlilik esastır. İdari Hizmetler Servisi personeli rapor, yazışma ve dosyaları İç
Denetim Dairesi Başkanının izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla
edindikleri bilgileri açıklayamaz.
(9) İç denetçilerin görevleri
a) İç denetçiler aşağıdaki görevleri Genel Müdür adına yürütür:
1) Risk analizlerine dayanarak Teşekkülde risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerini
değerlendirmek,
2) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve
önerilerde bulunmak,
3) Teşekkül faaliyet ve işlemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunu
denetlemek ve harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,
4) Teşekkül harcamaları ile mali işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların, amaç ve politikalara,
kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek
ve değerlendirmek,
5) Teşekkül mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda
önerilerde bulunmak,
6) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak,
7) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir
hususa rastlanıldığında bu durumu ve varsa suç teşkil eden hallere ilişkin tespitlerini İç Denetim Dairesi
Başkanlığı kanalıyla Genel Müdüre bildirmek,
8) Teşekkül birimlerince üretilen bilgi ve raporların doğruluğunu denetlemek,
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9) Genel Müdür tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede
birimlerle işbirliği sağlamak, performans göstergeleri ile faaliyet sonuçları arasındaki uyumu
değerlendirmek,
10) Genel Müdür tarafından verilen danışmanlık görevlerini yapmak,
11) Kurum içinde Kontrol Öz Değerlendirme çalışmalarında gerektiğinde kolaylaştırıcı görevini
üstlenmek.
(10) İç denetçilerin yetkileri
a) İç denetçiler aşağıdaki yetkilere sahiptir:
1) İç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak elektronik ortamdakiler dâhil her türlü bilgi, belge ve
doküman ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını istemek,
2) Denetlenen birim çalışanlarından veya yürütülen görevin ilgili olduğu birim personelinden iç
denetim faaliyetlerinin gerektirdiği yardımı almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek,
3) İç denetim faaliyetinin gerektirdiği konularda uzman yardımı almak veya görüşünden
yararlanmak,
4) İç denetim faaliyetlerinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak,
5) Görevin yürütülmesini engelleyici tutum, davranış ve hareketlerde bulunanları İç Denetim
Dairesi Başkanlığı kanalıyla Genel Müdüre bildirmek.
(11) İç denetçilerin sorumlulukları
a) İç denetçiler, görevlerini yerine getirirken;
1) Mevzuata, iç denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek,
2) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek,
3) Yetki ve ehliyetini aşan durumlarda İç Denetim Dairesi Başkanını haberdar etmek,
4) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması
halinde, durumu Genel Müdüre iletmek üzere İç Denetim Dairesi Başkanına bildirmek,
5) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde tarafsız olmak,
6) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak,
hususlarına riayet ederler.
(12) İç denetimin bağımsızlığı
a) İç denetçiler görevlerini UMUÇ ve bu Yönerge kapsamında tam bir bağımsızlık içinde
gerçekleştirirler.
b) İç denetim faaliyetinin kapsamına, denetim uygulamalarına müdahale edilemez ve iç
denetçilerin görüşlerini değiştirmeleri istenemez. İç denetçiler görevlerini hiç bir etki altında kalmadan
bağımsız olarak yaparlar.

147

Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi

(13) İç denetçinin tarafsızlığı
a) İç denetçiler görevlerini yerine getirirken tarafsız hareket eder. İç denetçiler; belirlenen
denetim amaçlarına ulaşılması için gerekli tüm denetim tekniklerini uygular, ihtiyaç duyacağı tüm bilgi ve
belgeleri toplar, tarafsız ve yeterli bilgi ve tecrübeye sahip her denetçinin aynı sonuçlara ulaşmasını
sağlayacak şekilde bu bilgi ve belgeleri değerlendirir ve denetim kalitesinden ödün vermeden ve
telkinlerden etkilenmeden görüşünü oluşturur.
b) İç denetçiler, görevlerini yürütürken bağımsızlık ve tarafsızlıklarını zedeleyebilecek bir
durumla karşılaşmaları halinde, bu durumu derhal İç Denetim Dairesi Başkanına yazılı olarak bildirirler.
c) İç Denetim Dairesi Başkanı, iç denetçilerin görevlendirilmesinde, tarafsızlıklarını
zedeleyebilecek hususları dikkate alır.
ç) İç denetçiler daha önce sorumlu oldukları işlerle ilgili olarak, ilk defa atananlar ve idari
görevdeyken iç denetçiliğe dönenler bir yıl geçmeden iç denetim faaliyeti yürütemez. Yürütülen
danışmanlık ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak bir yıl geçmeden denetim yapılamaz.
(14) İç denetçilerin mesleki güvencesi
a) İç denetçilere, ilgili mevzuat ve bu Yönergede belirtilen asli görevleri dışında hiçbir görev
verilemez ve yaptırılamaz.
b) İç denetçilere vekâlet, tedvir veya görevlendirme suretiyle başka görevler verilemez.
c) İç denetçiler, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer mesleği olarak özel kurallar ve
uluslararası standartlar çerçevesinde görev yaptığından, iç denetim etik kurallarıyla bağdaşmayan
hareketlerde bulunmaları ve bu nedenle sertifikalarının iptal edilmesi durumunda, talepleri aranmaksızın
kariyerlerine uygun kadrolara atanırlar.
(15) Denetimde risk odaklılık
a) İç denetim, Teşekkülün karşı karşıya olduğu riskler esas alınarak hazırlanan risk odaklı iç
denetim plan ve programı çerçevesinde yapılır.
b) Teşekkül birimleri tarafından tanımlanan risklerin oran ve öncelikleri esas alınarak Strateji
Geliştirme Dairesi Başkanlığınca yürütülen Kurumsal Risk Yönetim sürecinin çıktıları, İç Denetim
Dairesi Başkanlığınca değerlendirmeye tabi tutularak en yüksek risk içeren alan ve konulardan başlanarak
iç denetim planı ve uygulamaya ilişkin programlar hazırlanır.
c) Yeni birim ve faaliyetler, yeniden yapılandırma projeleri, örgüt yapısı ve insan kaynaklarındaki
önemli değişiklikler, yüksek risk içerebileceğinden, denetim programına öncelikle alınır.
ç) İç denetim plan ve programlarının hazırlanmasında; kurumsal riskler ve öncelikleri ile Genel
Müdürün riskli gördüğü ve öncelik verilmesini istediği konular dikkate alınır.
d) Teşekkül birimleri tarafından tanımlanan riskler, denetim sonuçlarına göre yeniden gözden
geçirilir.
(16) İç denetim planı
a) İç denetim planı; iç denetim faaliyetinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini
sağlamak amacıyla denetimin kapsamını, denetlenecek alan ve konuları, ihtiyaç duyulan işgücü ve diğer
kaynakları içerecek şekilde üç yıllık dönemler için İç Denetim Dairesi Başkanlığınca hazırlanır. Bu plan,
Başkanlıkça her yıl risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gözden geçirilerek, gerektiğinde güncellenir.
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b) İç denetim planı Genel Müdürün onayıyla yürürlüğe girer.
(17) İç denetim programı
a) En riskli alan ve konulara öncelik verilmek ve denetim maliyeti de dikkate alınmak suretiyle,
gerektiğinde Teşekkül birimleriyle görüşülerek iç denetim planıyla uyumlu bir iç denetim programı İç
Denetim Dairesi Başkanı tarafından hazırlanır. Bir yıllık süreyi geçmemek üzere hazırlanacak iç denetim
programlarında; denetlenecek alanlar ve konular ile iç denetçilerin isimleri belirtilerek, yapılacak denetim
ve diğer faaliyetler belirtilir.
b) İç denetim programı Genel Müdürün onayıyla yürürlüğe girer.
(18) Görevlendirme
a) İç denetim programı Genel Müdür tarafından onaylandıktan sonra, görevler İç Denetim Dairesi
Başkanlığı’nca iç denetçilere yazılı olarak bildirilir.
b) İç denetçiler göreve başlama tarih ve yerleri ile bitişini İç Denetim Dairesi Başkanlığı’na
bildirirler.
(19) Denetim gözetim sorumlusu
a) İç denetim faaliyetinin denetim standartlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla
İç Denetim Dairesi Başkanı, görevin niteliğine uygun olarak bir iç denetçiyi, “denetim gözetim
sorumlusu” olarak görevlendirir.
b) Denetim gözetim sorumlusu, gözetim yapmakla sorumlu olduğu denetim faaliyetine fiili olarak
katılmaz. Denetim gözetim sorumlusu olarak görevlendirilenler, başka bir iç denetim faaliyetinde
doğrudan denetimle görevlendirilebilirler.
(20) Gözetim faaliyetinin kapsamı
a) Denetimin gözetim sorumluluğu;
1) İç denetçi tarafından hazırlanan bireysel çalışma planının, iç denetim programında belirlenen
hedeflere uygun olup olmadığı,
2) İç denetçi tarafından göreve ilişkin risklerin doğru olarak tanımlanıp tanımlanmadığının ve
risklere ilişkin kontrollerin yeterlilik ve etkililiğinin değerlendirilip değerlendirilmediği,
3) Denetim sonucunda varılan kanaatleri destekleyecek bulguların yeterli olup olmadığı,
değerlendirmelerin subjektif unsurlar taşıyıp taşımadığı ve ilave inceleme yapılmasına gerek olup
olmadığı, görev iş programında yer alan testlerin uygulanıp uygulanmadığı ve denetim sonuçlarına
dayanak teşkil eden bilgilerin kayıtlı hale getirilip getirilmediği,
4) Denetim faaliyetinin, sonuçları ve önerileri itibarıyla tutarlı olup olmadığı,
hususlarında değerlendirme yapmak ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek, görev ve
yetkisini kapsar.
b) Denetim görevinin yürütülmesi ve raporlanması aşamalarında denetim gözetim sorumlusunun
önerileri göz önünde bulundurularak gerekli çalışmalar ve düzeltmeler yapılır. İç denetçi ile denetim
gözetim sorumlusu arasında doğan görüş ayrılıkları İç Denetim Dairesi Başkanı tarafından çözüme
kavuşturulur.
(21) Denetim görevinin birimlere bildirilmesi
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a) İç Denetim Dairesi Başkanlığı, denetim görevinin yürütüleceği birimlere denetimin amacını,
kapsamını, tarihini, görevlendirilen denetçiyi, birimden beklenenleri ve gerek görülen diğer hususları
içeren yazılı bildirim yapar.
b) Nakit ve diğer kıymetli evrakın sayımını gerektiren denetimlerde bu bildirimin yapılması
zorunlu değildir.

(22) Denetime hazırlık ve başlama
a) Denetim faaliyetlerinin hazırlık aşaması “Ön Çalışma” olarak adlandırılır. Ön çalışmada iç
denetçiler görevlendirildikleri faaliyet ve konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak
denetimin amaç ve kapsamını tespit eder.
b) İç denetçiler, denetim konusuna göre belirleyecekleri toplantı, mülakat, anket, yerinde gözlem
gibi yöntemler ile denetlenecek birim veya süreç hakkında bilgi toplayarak mevcut risk ve kontrolleri
tespit eder ve bunların değerlendirmesini yapar.
(23) Açılış toplantısı
a) İç denetçi ön çalışma aşamasında, planlanan iç denetim faaliyetinin yürütüleceği birim
yöneticisi ve ihtiyaç duyulan personelin de iştirak edeceği bir açılış toplantısı yapar. Birden çok birimi
ilgilendiren süreç denetimlerinde açılış toplantısının konuyla birinci derecede ilgili birim yetkilileri ile
yapılması yeterlidir. Danışmanlık faaliyetlerinde açılış toplantısı yapılması zorunluluk olmayıp,
danışmanlık hizmeti verilen birimle yapılan görüşmeler bu kapsamda değerlendirilir.
b) Açılış toplantısında iç denetçi, ilgili birim yöneticisi ve diğer personel ile denetimin amacı,
kapsamı, denetimde kullanılacak yöntemler, tahmini denetim süresi, denetime yardımcı olacak personel,
denetim sırasında çalışanlardan istenilenler, denetimden beklentiler, denetim sonuçlarının raporlanması
gibi hususları görüşür.
(24) Bireysel çalışma planı
a) Tüm denetim adımlarını ve izlenecek yöntemleri gösteren bireysel çalışma planının iç denetçi
tarafından hazırlanmasıyla ön çalışma tamamlanır. Bireysel çalışma planında;
1) Denetimin amaç ve hedefleri,
2) Denetimin kapsamı,
3) Denetimin icrasında bilgilerin elde edilmesi, analizi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntemler,
4) Tahmini denetim süresi,
yer alır.
b) İç Denetim Dairesi Başkanı kendisine sunulan çalışma planı ve eklerini en geç 3 iş günü
içerisinde değerlendirir ve onaylar. Onaylanmasını uygun bulmadığı çalışma planını düzeltilmesi için
gerekçeli bir şekilde ilgili iç denetçiye/denetim ekibine iletir. Çalışma planı onaylanmadan test
çalışmalarına başlanamaz.
(25) Denetimin yürütülmesi
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a) İç denetçi, denetim faaliyetini plan ve programa göre yürütür. İç denetçi, yıllık denetim
programında ve bireysel çalışma planında belirlenen denetim hedeflerine ulaşmak için, risk ve kontrol
değerlendirmelerinde tespit edilen hususlarla ilgili olarak yeterli ve güvenilir bilgi ve belgeleri elde
etmek, incelemek ve değerlendirmekle yükümlüdür. Denetimin yürütülmesi sırasında uygulanacak testler,
iç kontrol uygulamalarının yeterliliğine dair değerlendirme yapılabilmesine de olanak verecek şekilde
tasarlanır, en riskli alanlara öncelik verilir. Gerçekleştirilen testlerin tamamı; izlenen yöntem, yapılan
gözlem, incelenen belge, görüşme ve diğer adımlar da belirtilmek suretiyle “çalışma kâğıtları” ile
belgelendirilir.
b) İç denetçi tarafından yapılan çalışmalar raporlama aşamasına geçilmeden önce denetim
gözetim sorumlusu tarafından gözden geçirilir. Denetim gözetim sorumlusunun önerileri doğrultusunda
gerekli çalışma ve düzeltmeler yapıldıktan sonra kapanış toplantısı yapılır ve taslak rapor düzenlenir.
(26) Çalışma kâğıtları
a) Denetime hazırlık, risk ve kontrol değerlendirmeleri, yapılan testler, bunların sonucunda elde
edilen bilgi ve kanıtlar ile raporlama ve izleme faaliyetleri gibi denetim süresince yapılan tüm çalışmalar
çalışma kâğıtları ile belgelendirilir.
b) Denetim sonuçlarının takibi ile kalite güvence ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde yapılan
değerlendirmelerde bu çalışma kâğıtlarından yararlanılır.
c) Gerekli olması halinde çalışma kâğıtlarına konuyu destekleyici belgeler eklenebilir.
ç) Çalışma kâğıtlarının düzenlenmesinde İç Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenmiş
esaslara uyulur.
(27) Kapanış toplantısı
a) Yapılan denetim faaliyetleri, görev sonuçları ile taslak raporda yer alacak tespit ve tavsiyeler
denetlenen birim yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek kapanış toplantısında ele alınır. Ayrıca, bu
toplantıda birim yöneticilerinin görüşleri alınır ve taslak rapor tekrar değerlendirilir. Toplantıda yapılan
görüşmeler ile varsa yöneticilerin aykırı görüşleri toplantı tutanağına bağlanır. Danışmanlık hizmeti
verilen faaliyetlerde kapanış toplantısı yapmak zorunlu değildir.
(28) Sonuçların raporlanması
a) Denetim faaliyetinin sonuçları, düzenlenecek raporla kayıt altına alınır. İç denetçi bir görüşe
ulaşamamışsa bunun nedenlerini raporunda açıkça belirtir.
(29) Denetim sonuçlarının izlenmesi
a) Denetim faaliyetleri sonucunda iç denetçiler tarafından düzenlenen nihai raporlarda açıklanan
denetim sonuçlarına ilişkin tavsiyeler ve düzeltici tedbirler belirtilen süre içerisinde ve denetlenen birimle
iç denetçi tarafından varılan mutabakat çerçevesinde oluşturulan eylem planına uygun olarak yerine
getirilir. Önerilerin gerçekleştirilmesinin belli bir süre gerektirmesi durumunda bu husus denetim
raporuna verilen cevapta belirtilir ve eylem planına bağlanan hususlar tamamlanıncaya kadar periyodik
gelişmeler ilgili birimce en az altı aylık dönemler halinde İç Denetim Dairesi Başkanlığına bildirilir. İç
Denetim Dairesi Başkanlığı, birimlerce denetim raporu doğrultusunda yapılan işlemleri veya işlem
yapılmama gerekçelerini ilgili denetim ekibine bildirir.
b) Raporlarda yer verilen bulgu ve öneriler ile rapora verilen cevap ve eylem planı kapsamında
uzlaşmaya varılmayan hususlar ve bunlara ilişkin denetçi görüşü İç Denetim Dairesi Başkanı tarafından
Genel Müdüre sunulur. Bu konularda Genel Müdür tarafından yapılan değerlendirme çerçevesinde alınan
karara göre uygulama yapılır. Bu uygulamalar da İç Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından izlenir.
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c) İç Denetim Dairesi Başkanlığında, denetim raporlarının uygulanmasını izlemek üzere bir takip
sistemi oluşturulur ve bu kapsamda raporlarda yer alan düzeltici tedbirlerin ve tavsiyelerin uygulanması
sağlanır.
ç) Denetlenen birim yöneticileri, denetim raporlarında yer alan önerilere ilişkin gerekli düzeltici
tedbirleri alır. İç Denetim Dairesi Başkanı, raporlarda yer alan tespit ve önerilerin gerçekleştirilmemesi ve
gerekli önlemlerin alınmaması halinde Genel Müdürü bilgilendirir.
(30) Danışmanlık faaliyetlerinin niteliği
a) Danışmanlık faaliyetleri, icrai konularla ilgili görüşler, eğitim, analiz, değerlendirme,
performans göstergelerinin tespiti gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol
göstermek amaçlarıyla idari sorumluluk üstlenmeksizin gerçekleştirilen hizmetlerdir.
b) Danışmanlık faaliyetleri; acil ve özel durumları da kapsayan yazılı ve yazılı olmayan
faaliyetler olarak gerçekleştirilir.
1) Yazılı danışmanlık faaliyetleri; resmi nitelikte ve yazılı olarak bir süreç ve sonuç içeren,
tanımlanmış bir iş programına dayanan faaliyetlerdir.
2) Yazılı olmayan danışmanlık faaliyetleri; sözlü görüş, öneri ve benzeri nitelikte olup, yazılı bir
süreç ve sonuç içermeyen faaliyetlerdir.
(31) Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülme esasları
a) İç denetçiler tarafından yürütülecek danışmanlık faaliyetlerinde aşağıdaki hususlar dikkate
alınır:
1) Faaliyetin kapsamı, açık olarak tanımlanmış bir çalışma planına dayanmalıdır.
2) Faaliyet, iç denetçinin bağımsızlık ve tarafsızlığını etkilememelidir.
3) Danışmanlık faaliyetinin süresi, iç denetçinin sahip olduğu sertifikaların aktif olarak kalmasını
sağlayan aktiviteleri engellemeyecek, mevcut ve gelecekteki denetim görevlerinin sürekli aksamasına
neden olmayacak şekilde İç Denetim Dairesi Başkanı tarafından belirlenir.
4) Daha önce yürütülen danışmanlık faaliyetleriyle ilgili olarak bir yıl geçmeden aynı iç denetçi
tarafından aynı konuda denetim yapılamayacağı hususunda İç Denetim Dairesi Başkanı ve iç denetçi
gerekli özeni gösterir.
5) Yürütülen bu faaliyetlerin sonuçları İç Denetim Dairesi Başkanı tarafından Genel Müdüre
bildirilir.
b) Danışmanlık faaliyetleriyle ilgili olarak iç denetçinin herhangi bir icrai sorumluluğu yoktur.
Uygulamanın sorumluluğu yönetime aittir.
(32) Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi
a) İç Denetim Dairesi Başkanlığı, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve ortadan kaldırılması
için alınacak önlemler ve yapılması gerekenlere ilişkin incelemeler yapıp öneride bulunabilir.
b) İç denetçiler, yaptıkları inceleme ve araştırmalar sonucunda düzenledikleri raporları İç
Denetim Dairesi Başkanlığına sunarlar. İç Denetim Dairesi Başkanı, araştırma ve inceleme raporlarının
ilgili mercilere iletilmesinden sorumludur.
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c) Denetim görevi sırasında bir yolsuzluk veya usulsüzlük bulgusuna ulaşıldığında, tespitler ve
elde edilen deliller düzenlenen raporla ivedilikle İç Denetim Dairesi Başkanı tarafından Genel Müdüre
intikal ettirilir.
ç) Suç teşkil eden fiillere ilişkin raporların yetkili mercilere sunulmasıyla ilgili olarak mevzuatta
öngörülen özel hükümler saklıdır.

(33) İnceleme ve araştırma faaliyetleri
a) Yıllık denetim programı veya program dışı görevlendirmeler uyarınca veya iç denetçiler
tarafından resen;
1) Uluslararası standartlar ile en iyi uygulama örneklerinin incelenmesi neticesinde ilgili
mevzuatın geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler ve öneriler,
2) İç denetim, risk yönetimi, iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçleri gibi konulara ilişkin
mesleki ve bilimsel çalışmalar,
3) Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için alınacak tedbirler ve
yapılması gerekenlere ilişkin öneriler,
yapılabilir.
b) İç denetçiler yaptıkları inceleme ve araştırmalar sonucunda düzenledikleri raporları İç Denetim
Dairesi Başkanlığına sunarlar. İnceleme ve araştırma raporlarının ilgili mercilere iletilmesinden İç
Denetim Dairesi Başkanı sorumludur.
(34) Raporlama
a) Raporlarda ifadeler; tam, doğru, açık, anlaşılır, öz ve yapıcı olarak yazılır.
b) İç Denetim Dairesi Başkanlığınca hazırlanan raporlar ve çalışma kâğıtları, daire başkanları ya
da işletme müdürleri tarafından talep edilmeleri durumunda Genel Müdürün izniyle talep eden birime
verilir.
c) Denetim ve inceleme raporlarının sonuçları ve yapılan işlemler İç Denetim Dairesi Başkanlığı
tarafından izlenir.
(35) Denetim raporları
a) Denetim raporlarında asgari olarak; denetimin amacı, kapsamı ve elde edilen sonuçlar ile
denetçi kanaati belirtilir.
b) İç denetçi, taslak denetim raporunu, belirli bir sürede cevaplandırılmak üzere, denetime tabi
tutulan birim yöneticisine verir veya gönderir.
c) Denetlenen birim yöneticisi, gerektiğinde çalışanlardan ve ilgililerden görüş almak suretiyle
raporu makul sürede cevaplandırarak iç denetçiye gönderir.
ç) Risklerin önem ve düzeyi konusunda iç denetçi ile denetlenen birim yöneticisi arasında
anlaşmazlık varsa, iç denetçi bu duruma ilişkin değerlendirmesini raporuna dâhil eder.
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d) Risklerin önem ve düzeyi konusunda iç denetçi ile denetlenen birim yöneticisi aynı görüşteyse,
makul bir sürede önlem alınması konusunda anlaşırlar.
e) Denetim ekibinin, denetlenen birimle aynı görüşte olmadığı bulgularda, önemli bir eksiklik ya
da hata söz konusuysa ve denetim gözetim sorumlusu bu konuda denetlenen birimin görüşüne katılıyorsa
bu bulgulara denetim raporunda yer verilmez, ancak iç denetçi çalışma kâğıtlarında belirtir.
f) Denetim ekibinin, denetlenen birimle, aynı görüşte olmadığı bulgularla ilgili olarak, İç Denetim
Dairesi Başkanı, denetlenen birimin görüşüne katılıyorsa, bulgularda İç Denetim Dairesi Başkanının
görüşü doğrultusunda değişiklikler yapılarak denetim raporunda yer verilir.
g) İç Denetim Dairesi Başkanı ve denetim ekibinin, denetlenen birimle aynı görüşte olmadığı
bulgu ve eylem planlarıyla ilgili olarak konu, uzlaşılamayan husus olarak Genel Müdüre sunulur. Genel
Müdürün talimatı doğrultusunda işlem yapılır.
ğ) Genel Müdürün uzlaşılamayan hususlara ilişkin olarak İç Denetim Dairesi Başkanlığının
değerlendirmesine katılması halinde, denetlenen birimden uzlaşmazlık konusu hususlarla ilgili eylem
planı alınarak bulguya son hali verilir. Genel Müdürün uzlaşılamayan hususlara ilişkin olarak tespite
katılmakla birlikte farklı bir öneri getirmesi halinde, bu öneri doğrultusunda denetlenen birimden eylem
planı alınır.
h) Denetim raporu İç Denetim Dairesi Başkanı tarafından “Rapor Gözden Geçirme Kontrol
Listesi” aracılığıyla gözden geçirilir. Bu şekilde nihai hale gelen denetim raporu, İç Denetim Dairesi
Başkanı ve denetim ekibi tarafından imzalanarak Genel Müdüre sunulur. Raporda yer alan yüksek riskli
bulgular ve kritik diğer konular, raporun yönetici özetinde belirtilir ve raporun hangi birimlere
gönderilmesi gerektiği hususu belirlenir.
ı) Denetim raporunda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığı İç Denetim Dairesi Başkanı
tarafından izlenir. Denetlenen birimce eylem planında belirtilen önlemlerin yerine getirildiği birimce
kanıtlanarak dokümante edildiğinde, denetimde tespit edilmiş bulgu tamamlanmış olarak kapatılır. Aksi
halde birimin talebi varsa ek süre verilir; yoksa bulgu bir sonraki izleme periyodunda da kapsama alınır.
İzleme periyodunda da herhangi bir ilerleme olmamışsa Genel Müdür bilgilendirilir.
i) İç denetçi denetlenen birimden alınan cevaplar ile bunlara ilişkin değerlendirmelerini de
ekleyerek oluşturduğu nihai raporunu İç Denetim Dairesi Başkanı aracılığıyla Genel Müdüre sunar.
j) Raporlar Genel Müdür tarafından değerlendirildikten sonra gereği için raporda belirtilen
birimlere gönderilir.
k) Raporda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığı Genel Müdür tarafından izlenir. Genel Müdür
bu görevini İç Denetim Dairesi Başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilir.
l) Denetlenen birimlerce, denetim raporu doğrultusunda yapılan işlemler veya işlem yapılmama
gerekçeleri iç denetçiye bildirilmek üzere İç Denetim Dairesi Başkanlığına gönderilir.
(36) Danışmanlık ve inceleme raporları
a) Aşağıdaki hallerde inceleme raporu düzenlenir:
1) Danışmanlık faaliyetleri kapsamında yapılan inceleme ve araştırmalar.
2) Usulsüzlük ve yolsuzluk tespitlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler.
3) Denetim programı, münferit görevlendirmeler veya iç denetçilerin 20 nci maddenin 33 üncü
fıkrasının a bendinde resen yapabilecekleri belirtilen araştırma ve incelemeler,
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b) Danışmanlık, usulsüzlük ve yolsuzluk, araştırma ve inceleme raporlarında aşağıdaki bilgilere
yer verilir.
1) Danışmanlık faaliyetine ilişkin raporlarda;
a- Görevin amacı, niteliği, kapsamı, danışmanlık hizmetini talep edenlerin beklentileri ve görev
süresi,
b- Görevin yıllık program kapsamında mı, yoksa program dışı bir talep üzerine mi yapıldığı,
c- Yapılan çalışma ve analizler, kullanılan yöntemler, alınan uzman tavsiye ve yardımları,
ç- Görev sonucunda yapılan tespit ve değerlendirmeler ile kanaat ve tavsiyeler,
d- Görev kapsamı dışında kalmakla birlikte iç kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetim
süreçlerine ilişkin tespit edilen ve Genel Müdüre bildirilmesi gerekli görülen sorunlar,
e- Görev sırasında elde edilen ve daha sonraki denetimlerde değerlendirilebilecek risk ve kontrol
bilgileri,
f- Genel değerlendirme ve sonuç.
2) Usulsüzlük ve yolsuzluk tespitlerine ilişkin olarak düzenlenen inceleme raporlarında;
a- Usulsüzlük ve yolsuzluklara ilişkin bulgular, deliller ve diğer bilgiler,
b- Usulsüzlük ve yolsuzluğun niteliği ve boyutu,
c- Tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde varılan sonuçlar, tavsiyeler, alınması gereken önlemler
ve yapılması gereken diğer işlemler,
ç- İnceleme konusuyla bağlantılı olarak tespit edilen ve denetim programının hazırlanmasında
değerlendirilebilecek risk ve kontrol bilgileri ile bunlara ilişkin denetçi görüşü.
3) Araştırma ve incelemelere ilişkin raporlarda;
a- Konu hakkında temel bilgilere,
b- Araştırma veya incelemenin niteliği ve kapsamına,
c- İlgili mevzuat, standart ve kriterlere,
ç- Yapılan analizler, kullanılan yöntemlere,
d- Konu hakkında bilgisine başvurulanların görüş ve düşüncelerine,
e- Yapılan değerlendirmelere,
f- Varılan sonuç ve önerilere,
g- Gerek görülen diğer hususlara,
yer verilir.
(37) Yıllık iç denetim faaliyet raporu
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a) İç denetim faaliyetleri sonucunda İç Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yıllık iç denetim
faaliyet raporu hazırlanarak Genel Müdüre sunulur.
(38) Raporların gözden geçirilmesi
a) Taslak raporlar hariç düzenlenen raporlar ilgili birimlere gönderilmeden önce İç Denetim
Dairesi Başkanı ya da görevlendireceği iç denetçi tarafından gözden geçirilir. Bu gözden geçirmede
sadece mevzuata açık aykırılık, maddi hata ve diğer biçimsel eksikliklere bakılır.
b) İç Denetim Dairesi Başkanlığınca yukarıdaki hususlar bakımından yapılan tespitler, gerekli
değişiklik ve düzeltmeler için iç denetçiye bildirilir. İç denetçi verilen süre içerisinde gerekli düzeltmeleri
yaparak raporu İç Denetim Dairesi Başkanlığına sunar.
(39) İç denetim kaynaklarının yönetimi
a) İç denetim için gerekli kaynakların yönetiminden İç Denetim Dairesi Başkanı sorumludur. İç
Denetim Dairesi Başkanı, İç Denetim Dairesi Başkanlığının bütçesini yönetir ve denetimin ihtiyacı olan
uygun niteliklere sahip personel de dâhil tüm kaynakların temini için gerekli tedbirleri alır.
(40) Meslek içi eğitim, araştırma ve akademik çalışma
a) İç denetçilere meslek içi eğitim imkânı sağlanır. Sağlanacak meslek içi eğitim mümkün
olduğunca her yıla dağıtılır. Meslek içi eğitim konularında, Teşekküldeki gelişme ve değişmelere yönelik
hususlara da yer verilir.
b) Meslek içi eğitim kurs, seminer ve benzeri etkinlikler İç Denetim Dairesi Başkanlığının teklifi
üzerine İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığınca programlanır.
c) İç Denetim Dairesi Başkanlığı, gerektiğinde mesleki kuruluşlar, üniversiteler ve bilimsel
alanda faaliyette bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kurs, seminer ve benzeri
etkinliklerde bulunabilir ve kendilerini geliştirmek amacıyla inceleme, panel, konferans, toplantı,
araştırma, mesleki geliştirme ve güncelleştirme eğitimleri ile pilot uygulamalar yapabilirler. Meslek içi
eğitim konusuna iç denetim plan ve programında yer verilir.
ç) İç denetçi olarak ilk defa atananlara bir haftadan az olmamak üzere iç denetim faaliyetleri ve
uygulamaları hakkında intibak eğitimi verilir.
(41) Mesleki yeterliliğin geliştirilmesi
a) İç Denetim Dairesi Başkanı, iç denetçilerin mesleki niteliklerini geliştirmeleri için uygun
ortamı hazırlar. Bu amaçla bilgi, yetenek ve niteliklerin oluşturulması yanında, iç denetimle ilgili her türlü
eğitim, konferans ve seminerlere katılma konusunda iç denetçilere gerekli imkân sağlanır.
b) İç Denetim Dairesi Başkanlığı, UMUÇ çerçevesinde meslek içi eğitim programları düzenler.
Bu eğitimlerde Teşekkül birimleri ve faaliyetlerindeki gelişme ve değişmelere yönelik hususlara da yer
verilir.
c) İç denetçilerin uluslararası iç denetçi sertifikalarına sahip olmaları için gerekli imkânlar
sağlanır.
ç) İç Denetim Dairesi Başkanı, iç denetçilerin görevlerini ifa ederken ihtiyaç duyacakları özel
ihtisas alanlarına ilişkin gerekli bilgi, beceri ve deneyim sahibi uzmanlardan yardım ve eğitim alınmasını
sağlar.
d) İç Denetim Dairesi Başkanı iç denetçilerin ihtiyaç duyduğu literatürü takip etmek, güncel
gelişim ve değişimleri izlemek amacı ile kitap, dergi, doküman vb. yayınların temin edilmesini sağlar.
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(42) Uygun görevlendirme
a) Teşekkülün iç denetime tabi tutulacak faaliyetleri, konu ve süreçleri itibarıyla İç Denetim
Dairesi Başkanlığı tarafından sınıflandırılır. İç denetçilerin denetim alanlarının en çok üç yılda bir
değiştirilmesi esastır.
b) İç denetçiler, çalışma süresince edindikleri tecrübe, uzmanlık alanı ve sertifikaya uygun olarak
görevlendirilir.
c) Danışmanlık faaliyeti, işin mahiyetine ve uzmanlık alanına göre iç denetçi tarafından yerine
getirilebilir.
ç) Yapılacak denetim faaliyetinin birden fazla alanı kapsaması veya görev alanının birden fazla iç
denetçinin çalışmasını gerektirecek ölçüde geniş olması halinde denetim, farklı iç denetçilerden oluşan bir
grup tarafından ifa edilebilir.
(43) Kalite güvence ve geliştirme programı
a) İç denetim faaliyetlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi için kalite güvence ve geliştirme
programı oluşturulur. Programın oluşturulması ve uygulanmasında Genel Müdür’ün değerlendirmelerine
uyulur.
b) Kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde;
1) İç denetim faaliyetlerinin, UMUÇ ve etik kurallara uygunluğu,
2) İç denetim faaliyetlerinin kurumsal gelişim ve iyileşmeleri destekleme düzeyi,
3) İç denetçilerin en iyi iç denetim uygulamalarından istifade edip etmedikleri,
4) Faaliyetlerin yürütülmesinde gösterilen mesleki özen ve dikkat ile iç denetçilerin mesleki
gelişim düzeyleri,
gözden geçirilir ve değerlendirilir.
c) Kalite güvence ve geliştirme faaliyetleri;
1) Kurum içi izleme faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen sürekli iç değerlendirmeleri,
2) Yıllık iç denetim faaliyet raporuna eklenen yıllık iç değerlendirmeleri,
3) Genel Müdür tarafından yapılması sağlanan dış değerlendirmeleri,
kapsar.
ç) Kalite güvence ve geliştirme programları çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçları Genel
Müdüre sunulur ve yıllık iç denetim faaliyet raporunda yayımlanır.
d) İç denetimin etkinliğinin artırılması amacıyla, denetim faaliyetleri denetlenen birimlerde
yaptırılacak anketlerle değerlendirilebilir.
(44) Denetlenen birimlerin sorumluluğu
Genel Müdür adına yapılan denetimlerde;
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a) Faaliyet ve işlemlere ilişkin her türlü kayıt, bilgi ve belgeler, Teşekkül birimleri tarafından
elektronik belge yönetim ve arşiv sisteminde, yönetim bilgi sisteminde ve diğer bilişim sistemleri
kapsamında düzenli olarak muhafaza edilir.
b) Denetlenen birim yetkilileri; mali yönetim ve kontrol sistemleri ile bütçenin hazırlanması,
uygulanması, sonuçlandırılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması işlemleri ile mali olmayan işlem ve
faaliyetlere ait bilgi ve belgeleri iç denetçilere ibraz etmek, görevin sağlıklı yapılmasını sağlayacak
önlemleri almak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermek zorundadırlar. Bu kapsamda; iç denetçiler
için uygun fiziki şart, donanım ve her türlü kolaylığı temin ederler.
c) İç denetim faaliyetleri, denetlenen birim yönetimlerinin kendi görev alanındaki risk yönetimi,
iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi konularındaki
sorumluluklarını kaldırmaz.
(45) Genel Müdür ile ilişkiler
a) Genel Müdür ile ilişkilerde ilgili mevzuat hükümlerine ve UMUÇ’a uyulur.
b) İç denetim sisteminin fonksiyonel bağımsızlığının sağlanması ve sürdürülmesi, bilgi paylaşımı,
görüş ayrılıklarının giderilmesi, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması, kararların uygulanmasının
izlenmesi gibi konularda Genel Müdüre bilgi verilir ve görüşü alınır.
(46) Dış denetim ve diğer denetim birimleri ile ilişkiler
a) Denetimin planlanması ve koordinasyonu, mükerrer denetimin önlenmesi, denetimde
verimliliğin artırılması, ortak eğitim imkânları gibi hususlar ile karşılıklı olarak denetim faaliyetine ilişkin
bilgi ve belgelere ulaşılması konularında, İç Denetim Dairesi Başkanı tarafından Genel Müdürün
belirlediği politikalar çerçevesinde dış denetimle gerekli işbirliği sağlanır.
b) İç Denetim Dairesi Başkanlığı ve Sayıştay arasındaki ilişkiler aşağıdaki çerçevede yürütülür:
1) Sayıştay ile İç Denetim Dairesi Başkanlığı arasındaki iletişim ve koordinasyon İç Denetim
Dairesi Başkanı tarafından sağlanır.
2) İç Denetim Dairesi Başkanlığının çalışma kâğıtları Sayıştay tarafından talep edildiği takdirde,
içeriklerinin hassas olma ihtimali nedeniyle ancak Genel Müdür’ün izniyle anılan kuruma verilir.
3) İç Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanarak Genel Müdüre sunulan raporların
sorumluluğu Genel Müdüre aittir. Sayıştay Başkanlığı tarafından bu tür raporlara erişim talep edildiğinde
bu talep doğrudan Genel Müdüre yönlendirilir.
c) İç Denetim Dairesi Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde, teftiş,
denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve benzer faaliyetleri yürüten diğer denetim ve teftiş birimleri
ile gereken işbirliğini sağlar.
(47) İç Denetim Dairesi Başkanına vekâlet
a) İç Denetim Dairesi Başkanı, izin, rapor ve diğer nedenlerle görevi başında olmadığı
durumlarda, iç denetçilerden birine vekâlet verir.
(48) Haberleşme, yazışmalar ve dosya düzeni
a) İç denetçiler, görevleriyle ilgili konularda doğrudan yazışma yaparlar.
b) Gelen ve giden yazılar elektronik belge yönetim ve arşiv sistemi ortamında kayıt altına alınıp
standart dosya planına uygun olarak saklanır.
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c) İç Denetim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen raporların basılı kopyalarının bulunması
durumunda rapor İç Denetim Dairesi Başkanlığı mührü ile mühürlenir.
Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 2015/8196 sayılı Kararname eki, UMUÇ ve Yönetim
Kurulu tarafından çıkarılan düzenlemelere uyulur.
İdari hizmetler servislerinin görevleri
MADDE 21- (1) Merkez teşkilâtında birim âmirlerine doğrudan bağlı görev yapan idarî
hizmetler servislerinin görevleri “İdari Büro Sorumlusunca” yerine getirilir. Bu kapsamda İdari Hizmetler
Servisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Daire başkanlıklarına gelen ve giden ıslak imzalı evrağın kayıt ve sevk işlemleri ve bunların
dosyalanması; servise sevk edilen konuların koordinasyon ve işlemlerinin yapılması, birime mal edilen
sabit kıymet, demirbaş, mefruşat, büro malzemeleri ve benzer eşyanın kayıt ve korunması, kırtasiye ve
matbu evrağın ihtiyaca göre temin, muhafaza ve dağıtımının yapılması, gerektiğinde hizmet verilen
birimlerin kurum dışı işlerinin yerine getirilmesi, kurum dışına giden evrağın elden ulaştırılması, posta ve
havale yolu ile gönderilmesi, Başkanlığın acil ihtiyacı olan malzemelerin iş avansı dahilinde dışarıdan
temin edilmesi, temizlik hizmetini yapan personelin çalışmalarının kontrol görevleri idarî hizmetler
servisi personelince yerine getirilir.
b) Birim arşiv hizmetlerini yapmak,
c) Hukuk Müşavirliği organizasyon yapısında yer alan İdari Hizmetler Servisinin görevleri; bu
Yönergenin 19 uncu maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarında belirtilen hususlar çerçevesinde yerine
getirilir.
(2) TG Dairesi Başkanlığı bünyesindeki İdari Hizmetler Servisi, üçüncü şahıslarca analiz için
getirilen numunelerin analiz bedellerini POS cihazından tahsil ederek, düzenlenen faturayı düzenleme
tarihini takip eden iki gün içinde bir suretini Mİ Dairesi Başkanlığına gönderir.
BEŞİNCİ KISIM
Bandırma Lojistik Biriminin Görev ve Yetkileri
YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik kısım başlığı.

Bandırma Lojistik Biriminin görev yetkileri
YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik başlık.

MADDE 22- (1) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla mülga Bandırma Lojistik Birimi görevleri.
B) YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla faaliyetine son verilen İzmir ve İstanbul Lojistik Müdürlüklerinin mülga görev
tanımı ve birim başlıkları.
ALTINCI KISIM
İşletme Müdürlükleri Organizasyonu ve İş Bölümü
İşletme müdürlüklerinin organizasyon yapısı ve iş bölümü
MADDE 23- (1) İşletme müdürlükleri; Teşekkül organizasyon yapısında Genel Müdüre
doğrudan bağlı birimler olarak yer alır. Görevlerini, ilgi alanlarına göre merkez teşkilâtında görevlerin
sahadaki işlemlerinin takibi ve koordinasyonundan sorumlu daire başkanlıkları ile koordinasyon içinde
yerine getirirler.
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(2) YK:10/12/2014 tarihli ve 598/12 sayılı kararıyla değişik fıkra. İşletmede, fabrika birimleri, açık işletme ve
konsantratör birimleri, açık işletme ve kırma-eleme birimi, açık işletme, konsantratör, cevher kırma ve
öğütme birimleri; ana üretim birimlerini,
a)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

20/09/2017 tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik bent.

Buhar, su ve enerji üretim birimi; yardımcı üretim birimlerini,

b) Elektrik bakım ve onarım, otomasyon bakım ve onarım, mekanik bakım ve onarım, fabrikalar
mekanik bakım ve onarım, mühendislik işlemleri, çevre, planlama, satınalma ve malzeme yönetimi, stok
ve sevkiyat, ürün izleme ve laboratuvar, ürün geliştirme, muhasebe, insan kaynakları, işyeri sağlık ve iş
güvenliği, yönetici sekreterliği ve destek görevler yardımcı hizmet birimlerini ya da işlerini,
c) Hukuk işleri ise danışma hizmeti faaliyet alanlarını,
oluşturur.
(3) İşletme müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usûl ve esasları; organizasyon
şemasındaki bağlantıları itibarıyla, işletme müdürüne doğrudan bağlı birimler, işletme müdür yardımcıları
ve birimlerin görevlerini ve bu Yönergenin 28 inci maddesinde belirlenmiş olan birim âmirlerinin ortak
görevlerinin birimlerindeki yönetim alanlarını kapsar.
(4) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla mülga bent.
A) İşletme müdürünün görev ve yetkileri
(1) İşletme müdürü, ana başlıkları itibarıyla aşağıda tanımlanmış görevleri yapar;
a) İşletmede işveren sorumluluğu ve yükümlülüğü altında; iş sağlığı ve güvenliği konularındaki
uygulamaların “İş Kanunu”, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”, “İş Sağlığı ve Güvenliği
Hizmetleri Yönetmeliği”, “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmelik”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” ve diğer iş sağlığı ve
güvenliği mevzuatına uygunluğunu, mevzuatta meydana gelen değişiklikleri izlemek ve yeni
uygulamaların iş yerlerinde başlatılmasını, mevcut uygulamalardaki değişikliklere göre işlemlerin
yapılmasını İş Sağlığı ve İş Güvenliği Biriminin faaliyet alanında etkinlikle yerine getirilmesini, takip ve
koordine edilmesini sağlamak, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Biriminin faaliyet alanında tanımlanmış
görevlerin işletme iş yerlerinde birim sorumlularınca yerine getirilmesini talimatlamak, sorumluluk ve
yükümlülüklerini delege ederek yönetmek,
b) İşletmenin tüm faaliyetlerinde; yönetim fonksiyonlarını ve süreç yönetimini uygulamak,
Teşekkülün vizyonu, stratejik plânı, yıllık bütçesi, üretim programları ve belirlenmiş diğer amaç ve
hedefler çerçevesinde birim ve personel düzeyinde iş hedeflerinin ve performans kriterlerinin belirlenerek
izlenmesini ve birimlerin faaliyetlerinin ortak amaca yöneltilmesini, tüm kaynakların kârlılık ve
verimlilik içinde, etkinlikle yönetilmesini sağlamak,
c) İşletme organizasyonunda, iş süreçlerinde, iş yapma metotlarında ve birimlerin
fonksiyonlarında etkin iletişimi ve bilgi paylaşımını, görev gerekleri ile işgücünün uyumunu, yetki ve
sorumluluk denkliğini sağlamak, işin sonuçlanmasını geciktiren uygulamaları önlemek,
ç) Tüm üretim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve takibini yapmak,
d) İşletmede bilgi yönetim sistemini oluşturmak, iş sonuçlarına göre önlem ve karar alınmasını,
alınan kararların zamanında ve etkinlikle yerine getirilmesini sağlamak,
e) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent.
İşletmenin; Teşekkülün diğer üretim birimleriyle ve merkez teşkilatıyla olan iş ve işlemlerini ve iş
etkileşimlerini süreç mantığı ile sevk ve idare etmek,
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f) İş sonuçlarının; zamanında, tam, doğru ve güvenilir bilgi olarak yönetim bilgi sisteminde (Eti
YBS) yer almasını sağlamak,
g) Faaliyetlerin, iş ve işlemlerin yasal gerekliliklerine uygun olarak yerine getirilmesini takip ve
koordine etmek, yönetmek,
ğ) Genel Müdür tarafından verilen yazılı veya sözlü talimatların gereğini yapmak,
h) İşletmeyi mahallindeki diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil etmek ya da temsil
edilmesini sağlamak,
ı) Yönergenin 28 inci maddesinde tanımlanmış olan, birim âmirlerinin ortak görevlerini yerine
getirmek.
B) İşletme müdür yardımcılarının görev ve yetkileri
(1) İşletme müdür yardımcıları; ana başlıkları itibarıyla aşağıda tanımlanmış görevleri yapar.
a) İşletme organizasyon yapısına göre koordinasyonu sorumluluğunda bulunan birimlerde, Eti
Maden; vizyonu, stratejik plânı, yıllık bütçesi, üretim programları ve belirlenmiş diğer amaç ve hedefler
ile mevzuata uygun çalışmasını sağlamak, faaliyetlerin birbirlerine olan etkileşimlerini de dikkate alarak
iş süreci mantığı ile takip ve koordine etmek, yönetmek,
b) İşletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,
c) Koordine ettiği birimlerin faaliyet alanında yerine getirilen görevlerin yasal gerekliliklerin
karşılanmasından sorumlu olmak,
ç) Kendisine bağlı birimlerin iş performanslarını takip etmek, işletme yıllık hedeflerini izleyerek
hedeflerden sapmaların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak, iş ve üretim kalitesini artırıcı
uygulamaları başlatmak, görev alanı ile ilgili her tür gelişmeyi takip etmek,
d) Birimlerin tuttuğu istatistikî bilgileri, performans ölçümlerini almak, incelemek ve ilgili
birimlere iş emri açmak,
e) Birim sorumluları ile aylık toplantılar yapmak, toplantı kararlarının uygulamasını takip etmek,
f) Birim sorumlularının çözemediği sorunları çözmek, gerekli müdahaleleri yapmak veya
yaptırmak,
g) Görev alanı ile ilgili olarak işletme müdürüne düzenli bilgi aktarmak, raporlar sunmak ve geri
bildiri yapmak,
ğ) Gerek işletme iç denetim, gerekse dış denetim sonuçlarına göre alınması gereken tedbirlerin
plânlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
h) Kendisi ile ilgili konularda işletmeyi, işletme müdürünün bilgisi dâhilinde temsil etmek, ilgili
hazırlıkları ve sonraki uygulama çalışmalarını yapmak veya takip etmek,
ı) İşyeri Sağlık ve İş Güvenliği Birimince ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarında
belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde; işletme müdürlüğü birimlerinde iş güvenliği ile ilgili usul ve
esasların uygulanmasını, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasını, işyerinin özelliğine göre
çalışanların kullanması gereken kişisel koruyucu donanımların kullandırılmasını sağlamak,
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i) İş Sağlığı ve İş Güvenliği Biriminin faaliyet alanında tanımlanmış görevlerin ve İş Sağlığı ve
Güvenliği Kurulu toplantılarında belirlenmiş usul ve esasların işletmenin birimlerindeki uygulamalarını
birim sorumlularının yönetiminde etkinlikle yerine getirilip, getirilmediğini sürekli takip etmek,
yönetmek, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yerine getirilmesinden ve sonuçlarından müteselsil
sorumlu olmak,
j) İşletme müdürünün kendisine verdiği görevleri yerine getirmek.

C) İşletmede birim sorumlularının (birim yöneticisi) görev ve yetkileri
(1) Birim yöneticilerinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Teşekkülün vizyonu, stratejik plânı, yıllık bütçesi, üretim programları ve belirlenmiş diğer
amaç ve hedefler çerçevesinde yöneticisi olduğu birimin ve personelin iş hedeflerini ve performans
kriterlerini belirlemek ve izlemek,
b) Birimin faaliyetlerini ortak amaca yöneltmek, tüm kaynakların kârlılık ve verimlilik içinde,
etkinlikle yönetimini sağlamak,
c) Tasarruf ve verimliliğe yönelik hedefler belirlemek ve uygulamaları başlatmak,
ç) Birimin faaliyet alanındaki görevleri süreç mantığı ile sevk ve idare etmek,
d) İş süreçlerinde, iş yapma metotlarında ve birimlerin fonksiyonlarında etkin iletişimi ve bilgi
paylaşımını, görev gerekleri ile işgücünün uyumunu, yetki ve sorumluluk denkliğini sağlamak ve işin
sonuçlanmasını geciktiren uygulamaları önlemek,
e) Birimin iş programlarının ve koordinasyon plânlarının hazırlanmasını sağlamak, uygulamaları
takip etmek, ölçmek,
f) Birimin iş sonuçlarına göre önlem ve karar almak, alınan kararların zamanında ve etkinlikle
yerine getirilmesini sağlamak,
g) İş sonuçlarının; zamanında, tam, doğru ve güvenilir bilgi olarak yönetim bilgi sistemine (Eti
YBS) girişinin yapılmasını sağlamak,
ğ) Faaliyetlerin, iş ve işlemlerin yasal gerekliliklerine uygun olarak yerine getirilmesini takip ve
koordine etmek, yönetmek,
h) İş Sağlığı ve İş Güvenliği Biriminin faaliyet alanında tanımlanmış görevlerin ve işletmenin İş
Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarında belirlenmiş usul ve esaslarla ilgili olarak birimlerindeki
uygulamalarını sürekli takip etmek, etkinlikle yerine getirilmesini sağlamak, biriminde iş güvenliği ile
ilgili usul ve esasların uygulanmasından, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasından, işyerinin
özelliğine göre çalışanların kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların kullandırılmasını
sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarından ve sonuçlarından müteselsil sorumlu olmak;
ı) Haftalık ve aylık birim toplantıları yapmak, toplantı kararlarına dair uygulamaları takip etmek,
i) İşletme müdürlükleri organizasyon yapılarına göre; ana üretim, yardımcı üretim ve yardımcı
hizmet birimi ya da faaliyet alanları ile ilgili olarak bu Yönergenin 25, 26 ve 27 nci maddelerinin (A)
bendinde tanımlanmış ortak görevlerin birimi içinde yerine getirilmesini takip ve koordine etmek,
yönetmek.
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İşletme müdürüne doğrudan bağlı birimler
MADDE 24- (1) İşletme müdürlükleri organizasyon yapısında, işletme müdürüne doğrudan bağlı
birimlerin görev ve yetkileri aşağıdaki bentlerde belirtilmiştir.
A) Yönetici Sekreterliğinin görev ve yetkileri
Aşağıdaki görevler yönetici sekreteri tarafından yerine getirilir.
a) İşletme müdürünün günlük randevu ve programını takip etmek, zamanında kendisine
hatırlatmak,
b) Gelen telefonları tam ve doğru bilgi alarak aktarmak,
c) İşletme müdürünün telefon görüşmelerini sağlamak ve randevu taleplerini iletmek,
ç) Günlük, haftalık ve aylık randevu ve faaliyet kayıtlarını tutmak, bu randevu ve faaliyetleri
düzenlemek,
d) Gelen ziyaretçilerin usûl ve erkan dahilînde ağırlanmasını sağlamak,
e) İşletme müdürünün ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, yurt içi seyahat, yurt dışı
seyahatleri ile ilgili görüşmelerde bulunmak, gerekli dokümanları hazırlamak, yazışma işlemlerini
yürütmek,
f) İşletme müdürünün talimatı doğrultusunda birimlerin çalışmaları ile ilgili bilgi akışını
sağlamak,
g) İşletme müdürünün imzalaması ve onaylaması gereken evrakı, imza ve onay işlemleri
tamamlandıktan sonra ilgili birimlere iletmek,
ğ) Genel Müdürlükten gelen yazıları işletme müdürünün talimatları doğrultusunda ilgili birimlere
iletmek,
h) Aylık yönetim istatistiklerini birimlerden temin etmek ve bir düzen içinde işletme müdürüne
sunmak,
ı) İşletme müdürünün verdiği görevleri yapmak, bunlara ait yazışma ve iletişimi yürütmek,
dosyaların düzenlemesi ve muhafaza edilmesini sağlamak,
i) Mektup, rapor, tablo ve benzeri dokümanları yazmak, çoğaltmak, dağıtmak ve dosyalamak,
j) Yöneticinin ihtiyaç duyduğu bilgileri, istediği yazı veya dosya işlemlerini istenilen zamanda
hazırlamak,
k) İşletme müdürünün toplantı organizasyonu ile ilgili işlerini yapmak,
l) Gelen haber ve bilgileri kaydetmek ve yöneticiye ulaştırmak; gelen posta, faks ve benzeri
dokümanları işletme müdürüne sunmak, işletme müdürünün bulunmadığı zamanlarda günlü, acele
nitelikteki evrakı ilgili birimlere yönlendirip, işletme müdürünü daha sonra bilgilendirmek.
B) İşyeri Sağlık ve İş Güvenliği Biriminin görev ve yetkileri
(1) İşyeri sağlık ve iş güvenliği birim sorumlusu; bu Yönergenin 23 üncü maddesinin (C)
bendinde belirlenmiş görevlerle birlikte aşağıdaki görevlerin tam bir koordinasyon içinde yönetiminden
sorumludur.
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(2) Birimin görev alanında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarında alınan kararlar
doğrultusunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda yapılması gereken iş ve işlemler ve
alınması gereken tedbirlerle ilgili birimler arasında koordine İşyeri Sağlık ve İş Güvenliği Birimince
yapılır.
(3) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik fıkra. İşletmenin iş sağlığı ve güvenliği konularında; iş
güvenliği uzmanı, sivil savunma sorumlusu ve işyeri hekiminin tam bir iş birliği içinde çalışması esastır.
İşletmenin tüm birimlerinde iş güvenliği konularında iş güvenliği uzmanı, iş sağlığı konularında işyeri
hekimi sivil savunma hizmetleri konularında ise sivil savunma sorumlusu ile tüm birimlerin sorumluları
birlikte çalışarak iş güvenliği riskleri ile iş yerinde insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek riskler, faaliyet
ve önlemler belirlenir, gerekli olan izleme ve denetimler gerçekleştirilir.
Sağlık personeli işyeri hekiminin takip, koordinasyon ve yönetiminde faaliyetlerini yerine getirir.
1) İş güvenliği görevleri;
a) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer
teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması,
organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı,
muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği
kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işletme müdürlüğüne önerilerde bulunmak,
b) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işletme müdürlüğüne yazılı olarak
bildirmek,
c) İşletme müdürlüğü bünyesinde meydana gelen iş kazasını; raporlamak, gerekli iş ve işlemlerini
yapmak, iş kazası ile ilgili sigorta işlemlerinin yerine getirilmesi için Satınalma ve Malzeme Yönetim
Birimine bildirmek,
ç) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana,
ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda
çalışma yapmak ve işletme müdürlüğüne önerilerde bulunmak,
d) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risklerin, tehlikelerin değerlendirmesi ve gerekli analizlerin
yapılmasını işyeri hekimiyle birlikte planlamak, risklerin ve tehlikelerin değerlendirilmesi çalışmalarına
ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik
önlemleri ve risk azaltma eylem plânlarını kontrol etmek, işverene önerilerde bulunmak ve takibini
yapmak, işyeri tehlike sınıfına göre bu belirlemelerin yenilenmesini takip ve koordine etmek, çalışmaları
yönetmek,
e) Önlem alınmayan veya alınamayan konularda işletme müdürlüğüne yazılı bilgi sunmak,
f) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği
yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek;
gürültü, titreşim, ortam sıcaklığı, ısı, nem ve benzeri ölçümlerini yaptırmak, çalışma ortamı risk
haritalarını çıkarttırmak ve ölçüm sonuçlarını yorumlayarak ilgililere geri bildiride bulunmak,
g)

YK: 19/12/2019 tarihli ve 792/9 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 26/4/2019 tarihli ve 762/1 sayılı kararıyla değişik bent.

İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için
yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işletme müdürlüğüne önerilerde bulunmak, uygulamaları takip
etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması
çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum
planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek; bu faaliyetlerinde işletmenin sivil
savunma sorumlusuyla, merkez teşkilatında İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı ve İKY Dairesi
Başkanlığının Endüstriyel İlişkiler Birimiyle iş birliği ve koordinasyon sağlamak,
YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla değişik bent.

164

Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi

ğ) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak İnsan
Kaynakları Birimi ile birlikte plânlamak ve uygulamak, yapılan eğitimlerle ilgili olarak hazırlanan
bilgileri Genel Müdürlüğe göndermek,
h) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim
sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde İş Güvenliği
Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan
“Yıllık Değerlendirme Raporu” örneğine uygun olarak hazırlamak,
ı) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık
çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak,
i) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işletme müdürlüğünün onayına
sunmak ve uygulamasını kontrol etmek,
j) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin
prosedürlerini hazırlayarak işletme müdürlüğü onayına sunmak, iş güvenliği talimatlarını uygulamaya
almak/aldırmak ve uygulamasını kontrol etmek,
k) YK: 19/12/2019 tarihli ve 792/9 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 26/4/2019 tarihli ve 762/1 sayılı kararıyla değişik bent. YK:
13/9/2018 tarihli ve 733/21 sayılı kararıyla değişik alt bent. YK: 1/11/2013 tarihli ve 556/7 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli
ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel
Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent. 18/1/2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddelerini esas
alarak, işletmede iş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve işveren yükümlülüğü altında yerine
getirilmesi gereken iş ve işlemleri koordine etmek, izlemek, işletmede işveren ve yükleniciler tarafından
kurulan iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca hazırlanan toplantı tutanakları ve yıllık rapor çerçevesinde
işletmede iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamaları, iş ve işlemleri, alınacak önlemleri izlemek, kurul
üyelerinin ve yedek üyelerinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlayarak eğitim almalarını sağlamak,
iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak, üçer aylık süreçlerle iş sağlığı ve güvenliği
kurullarının toplantı tutanaklarını, ayrıca, kurullarca hazırlanan yıllık raporları İş Sağlığı ve Güvenliği
Dairesi Başkanlığına göndermek,
l) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle
işbirliği yapmak,
m) Makul bir süre belirleyerek işletme müdürlüğüne yazılı olarak bildirdiği iş sağlığı ve
güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, belirlenmiş süresi içinde
işletme müdürlüğünce yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş
kurumu il müdürlüğüne bildirmek,
n) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale
gerektirmesi halinde işin durdurulması için işletme müdürlüğüne başvurmak,
o) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve
araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek,
ö) Görevinin gerektirdiği konularda işletme müdürlüğünün bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve
kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak,
p) İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte
belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir
çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işletme müdürlüğünün ve işyerinin meslek sırları,
ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmak,
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r) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak,
tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını
hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak; iş risklerinden kaynaklanan muhtemel hastalık ve
yaralanmaları önlemeye ve azaltmaya yönelik plân ve prosedürler oluşturmak, uygulatmak,
s) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve
tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işletme müdürlüğüne önerilerde
bulunmak,
ş) İş sağlığı ve güvenliği faaliyet alanında yaptığı çalışmalara ilişkin tespitlerini ve tavsiyelerini,
işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazmak,
t) İş yeri hekimiyle birlikte fabrika, atölye, laboratuvar ve açık arazi şartlarında görev yapan
kadrolu işçi, memur ve sözleşmeli personelin kişisel koruyucu donanım (KKD) olarak anılan giyim
malzemesi, tüm alet, araç, gereç ve cihazların görev gereklerine ve mevzuatına göre hangi personele
verileceğine ilişkin listeyi İnsan Kaynakları Birimiyle koordineli olarak hazırlamak, KKD malzemesinin
kullanılma sürelerini ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip etmek,
u) İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak kanun, yönetmelik, tüzük ve tebliğlerle belirlenmiş
yükümlülüklerin işveren ve işçiler tarafından yerine getirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
ü) İş güvenliği konusunda ilgili birimler ile müşterek olarak yapılması gereken işlemler ve
alınması gereken tedbirler konusunda işbirliği içinde olmak,
v) Yatırım projelerinde ve proje revizyonlarında iş güvenliği önlemlerinin dikkate alınmasını
sağlamak, uygulamaları yerinde izlemek,
y) İşletme plânlı bakım uygulamalarını takip etmek, iş yerindeki sağlık ve güvenliği etkileyecek
değişiklikler yapılırken görüş sunmak, iş güvenliğini ilgilendiren bakımların iş listelerine alınmasını iş
güvenliği tedbirleri alınmasını sağlamak,
z) Çalışma ortamlarının ergonomiye uygun olmasını sağlamak için görüş bildirmek,
aa) Tüm çalışan personelin, yüklenici işçilerinin, tedarikçi firma temsilcilerinin işyerinde iş
sağlığı ve iş güvenliğini etkileme ihtimali olan görevleri yerine getirebilecek yetkinlikte olması için
prosedürler ve uygulamalar geliştirmek,
bb) Alt işveren ve taşeron ilişkisi kurulan iş yerlerinde, taşerona ve alt işverene ait çalışanların iş
sağlığı ve iş güvenliği açısından eğitimlerini, çalıştığı iş ile ilgili mesleki eğitim alıp almadığını kontrol
etmek, iş gereğince alınması gereken önlemlerin alınıp, alınmadığını, KKD malzemelerini kullanıp
kullanmadıklarını takip ve kontrol etmek, edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
cc) Sorumlu olunan işletme alanı yönetici ve çalışanlarının haftalık birim toplantılarına katılmak,
çç) Plânlı veya plânsız olarak iş güvenliği denetimleri yapmak, tespitleri sorumlu olunan saha
yönetici ve mühendisleri ile paylaşmak, önlem alınmasını sağlamak,
dd) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. Tüm iş ve işlemlerin TS 45001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uygun olmasını sağlamak, ilgili doküman revizyonlarını yapmak,
işletmenin planlama birimiyle koordineli olarak çalışmak,
ee) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 19/12/2019 tarihli ve 792/9 sayılı kararıyla değişik bent. YK:
İşletmede uygulanan TS 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim
sistemi standardı kapsamında iyileştirilecek konuları, hedef ve izlenecek kriterleri Planlama Birimiyle
birlikte belirlemek, takip etmek, raporlamak; TS 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Standardına göre yapılan iş ve işlemi işletmenin Planlama Birimi, Genel Müdürlükte; İş Sağlığı ve
26/4/2019 tarihli ve 762/1 sayılı kararıyla değişik bent.
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Güvenliği Dairesi Başkanlığı ve SG Dairesi Başkanlığının Organizasyon ve Yönetim Geliştirme Birimi
ile iş birliği içinde yapmak,
ff) İş sağlığı ve güvenliği kayıtlarını tutmak, tutulmasını sağlamak, performans ölçümlerini
izlemek, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak verileri takip etmek,
istatistikleri tutmak, işletmenin iş güvenliği istatistik bilgilerini Eti YBS kapsamında işlemek,
değerlendirmek, izlenebilirliğini sağlamak,
gg) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri izlemek,
işletmede iş sağlığı ve güvenliği konularındaki uygulamaların “İş Kanunu”, “6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”, “İş Güvenliği Uzmanlarının
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk
Değerlendirmesi Yönetmeliği” ve diğer iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygunluğunu takip ve
koordine etmek,
ğğ) İş sağlığı ve güvenliği faaliyet alanındaki yeni uygulamaların iş yerlerinde başlatılmasını,
mevcut uygulamalardaki değişikliklere göre işlemlerin yapılmasını sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği
faaliyet alanında gerekli duyuruları yapmak, işletmenin iş sağlığı ve güvenliği konularındaki her türlü
hukuki süreçle ilgili dokümanı hazırlamak, bilgi toplama ve bilgilendirme iş ve işlemlerini yapmak,
mevzuat taslaklarına görüş hazırlamak,
hh) YK: 13/9/2018 tarihli ve 733/21 sayılı kararıyla değişik alt bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511
sayılı oluru ile değişik bent. İşletmenin iş sağlığı ve güvenliği faaliyet alanındaki görevleri yerine getirirken;
işletme bünyesindeki yapılacak iş ve işlemleri ve sorumlulukların yerine getirilmesi bakımından gerekli
her türlü çalışmayı başlatmak, mevcut durum ve yapılması gereken faaliyetler, yönetsel zorluklar, önlem
alma ve uygulama, izlenecek kriterler, öneriler ve tüm sorunların çözümlenmesi konusunda işletme
müdürünü, işletme müdür yardımcılarını, birim sorumlularını sözlü veya yazılı olarak bilgilendirmek,
faaliyetlerinde Merkez Teşkilatı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi ile sürekli koordinasyon içinde
çalışmak, destek almak.
2) İşyeri sağlık görevleri;
a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının
gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak,
b) Fabrika, atölye, laboratuvar ve açık arazi şartlarında görev yapan kadrolu işçi, memur ve
sözleşmeli personelin kişisel koruyucu donanım (KKD) olarak anılan giyim malzemesinin görev
gereklerine ve mevzuatına göre hangi personele verileceğine ilişkin listeyi iş güvenliği uzmanıyla birlikte
düzenlemek,
c) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı,
kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel
koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı
kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak,
ç) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene
tavsiyelerde bulunmak,
d) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde
ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş
ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için
araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak,
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e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara
yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında
tavsiyelerde bulunmak,
f) Çay ocakları, kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş
ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak,
g) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve
tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak,
ğ) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana,
ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda
çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak,
h) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
ı) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve
uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri
konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak,
i) Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, iki yaşından küçük çocuğu olan anneler,
meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve özürlüler, alkol,
ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren
grupları; yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel
olarak dikkate almak,
j) Sağlık gözetimi konusunda çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri
ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda çalışanları yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek,
k) İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili gece postaları da
dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak
çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçlarını
belirtilen aralıklarla ve ilgili yönetmelikte açıklanan örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde
muhafaza etmek,
l) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı
olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe
yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı
tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda da çalışanın çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların
koruyucu sağlık muayenelerini tekrarlamak,
m) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri
arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler
yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden
değerlendirmesini yapmak,
n) Çalışanların sağlık sorunları nedeniyle üç haftadan fazla süren işe devamsızlık durumlarında
işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına
uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak,
o) Çalışanların sağlık gözetimi sırasında gerekli testler, laboratuar tetkikleri ve radyolojik
tetkiklerin yapılmasını sağlamak,
ö) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak,
portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,
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p) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği
yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın
tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu
konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve
uygulamaların takibini yapmak, ve ilgili yönetmelikte açıklanan örneğine uygun yıllık değerlendirme
raporunu hazırlamak,
r) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması
konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek,
s) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin
sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,
ş) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel
sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel
koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, sürekliliğini sağlamak,
t) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık
değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde ilgili yönetmelikte açıklanan örneğine
uygun olarak hazırlamak,
u) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının
gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,
ü) İş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
v) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla
işbirliği yapmak,
y) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik
programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi
mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
z) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek hastalığı
ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, iş kazasına
uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle
işbirliği yapmak,
aa) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,
bb) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin
prosedürlerini hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek,
cc) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı
yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak,
çç) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve
bu kişilerle işbirliği yapmak,
dd) İş güvenliği uzmanıyla birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme
yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet
planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak,
ee) İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden
hayati tehlike arz edenlerin, işyeri hekimi tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından
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yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne
bildirmek,
ff) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale
gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak,
gg) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve
araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek,
ğğ) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla
işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak,
hh) İşyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi
organizasyonlara katılmak,
ıı) Görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir
çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve
ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmak,
ii) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirirken, görev alanında herhangi bir ihmale
meydan vermemek,
jj) İş sağlığı ve güvenliği faaliyet alanında yaptığı çalışmalara ilişkin tespitlerini ve tavsiyelerini,
iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere
yazmak,
kk) Meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk etmek.
3) Sivil savunma görevleri;
a) YK: 19/12/2019 tarihli ve 792/9 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 26/4/2019 tarihli ve 762/1 sayılı kararıyla değişik bent. YK:
13/9/2018 tarihli ve 733/21 sayılı kararıyla değişik alt bent. YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve
659/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel
Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent. Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri ile ilgili iş ve
işlemleri İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda yerine getirir.
b) İşletmede bulunan itfaiye teşkilâtının sevk ve idaresini yürütmek,
c) İşletmenin iş güvenliği sorumlusuyla koordineli olarak işletme müdürlüğünün her türlü yapı,
bina ve tesislerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini; “Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yerine getirmek ve Yönetmeliğin 137 nci maddesinde
belirtilen yangın önleme ve söndürme konusundaki iç düzenlemeleri sağlamak,
ç) Yangın araç, gereç ve donatımının periyodik bakımlarının ve kontrollerinin yapılmasını,
bunların her an kullanılır bir durumda olmalarını sağlamak,
d) Yangın söndürme cihazlarının alımını sağlamak,
e) İtfaiye dolum istasyonlarının bakım ve onarımının yapılmasını takip etmek,
f) İdarenin muhtelif yerlerinde bulunan yangın istasyonlarının, yangın dolaplarının bakım ve
kontrollerinin yapılmasını sağlamak,
g) Bacaların temizliğinin yapılmasını sağlamak,
ğ) Herhangi bir yangın tehlikesinde veya olayında süratle harekete geçerek, mevcut araç, gereç ve
donatımla yangına müdahale edilmesini ve söndürülmesini, tehlikeye maruz kalan insan, para, evrak,
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eşya, araç, gereç ve malzemelerin kurtarılmasını, yaralılara ve kazaya uğrayanlara acil ilk yardımın
yapılmasını sağlamak
h) Su baskınları, deprem, enkaz, çöküntüler ve diğer tehlikelerin vukuunda ilgili servislerle
müştereken can ve mal kurtarma işlerinin yapılmasını sağlamak,
ı) İtfaiye teşkilâtının görevlerinden zaman kalması hâlinde yolların sulanması, yıkanması, içme ve
kullanma suyu temini ve benzeri sosyal hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak,
i) İtfaiye teşkilâtının eğitim ve tatbikatlara katılmasını, yangın tatbikatı gibi yangından korunma
ve yangınla mücadele çalışmalarını yönetmek ve ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,
j) Bölgede ve civarda meydana gelebilecek yangınlarda, su baskınlarında, deprem ve diğer
tehlikelerde mahalli mülki idare âmirlerinin talebi ve âmirlerinin muvafakati üzerine, görevlerinin
müsaade ettiği nispetinde gerekli müdahale ve yardımların yapılmasını sağlamak,
k) İşletme müdürlüğünde yangın ekiplerinin oluşturulması çalışmasını yapmak,

l)

Yönetim Kurulunun 21/9/2014 tarihli ve 587/4 sayılı kararıyla mülga bent.

m) Yönetim Kurulunun 21/9/2014 tarihli ve 587/4 sayılı kararıyla değişik bent. İşletme müdürlüğünün, sivil savunma
ile ilgili çalışmaları, savaş hasarları onarım plânı, millî alarm muhtırası, insan gücü plânlaması, araç ve
personel erteleme plânlamasını yapmak ve bu konulardaki işlemleri yerine getirmek,
n) Topyekûn Savunma ve Millî Seferberlik Plânının hazırlanması için gerekli doküman ve
bilgilerin temini ile plânların yapılmasına ve uygulanmasına katılmak,
o) Savaş durumlarında, büyük yangınlarda, deprem, sel gibi doğal afetlerde işletme
müdürlüğünün sivil savunma ekiplerinin sevk ve idaresini sağlamak,
ö) Gerekli, sivil savunma tesis, malzeme ve teçhizatını tedarik ve temin etmek, mevcutların
bakımının yapılmasını ve korunmalarını takip etmek,
p) Sivil savunma hizmetleri için bütçeye konulması gereken ödeneği sarf yerlerini de tespit
ederek teklif etmek,
r) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
C) Radyasyon Sağlığı ve İş Güvenliği Biriminin görev ve yetkileri
YK: 08/07/2020 tarihli ve 823/1 sayılı kararıyla eklenen birim ve görevleri.

1) Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Müdürlüğüne bağlı Radyasyon
Sağlığı ve İş Güvenliği Biriminin görevleri aşağıda verilmiştir.
a) Nükleer tesis kurmak ve işletmek için Yer Lisansı, İnşaat Lisansı, İşletme Lisansı olmak üzere
üç aşamada verilen lisans iş ve işlemlerini Lisans sahibi adına Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine
İlişkin Tüzük hükümleri doğrultusunda yürütmek,
b) Nükleer ve radyasyon mevzuatı hükümleri çerçevesinde Lisans Sahibi (yetkilendirilmiş kişi)
adına yapılması gereken iş ve işlemleri (izin, onay, bilgilendirme vb.) yürütmek üzere plan, program,
rapor vb. dokümantasyonu mevzuata uygun olarak hazırlamak, Lisans Sahibi(yetkilendirilmiş kişi) adına
temsil yetkisi bulunan işletme müdürlüğü yönetiminin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek,
Teşekkül ve/veya İşletme içi ilgili birimler ile TAEK gibi kurumlarla paylaşılacak bilgilerin yazışmalarını
yapmak,
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c) Nükleer Güvenlik Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği, Radyasyon Güvenliği Denetimleri
ve Yaptırımları Yönetmeliği, Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliği
ile diğer nükleer ve radyasyon güvenliğine ilişkin mevzuat kapsamında TAEK personeli veya TAEK
tarafından yetkilendirilen kişi tarafından yapılacak denetimlere Yetkilendirilen kişi adına eşlik etmek,
yapılan denetim sonunda TAEK’in denetim işlemlerini yürüten personelleri tarafından denetime ilişkin
düzenlenen raporda belirtilen hususlar ile ilgili iş ve işlemleri verilen süre içerisinde tamamlamak ve
TAEK’i bilgilendirmek,
ç) İşletme tarafından çevresel radyolojik izleme programının hazırlanmasını sağlamak ve inşaat
lisansı başvurusu sırasında TAEK’e sunmak, TAEK tarafından uygunluğu değerlendirilen programı süresi
içerisinde uygulamaya koymak,
d) TAEK tarafından yürürlüğe konulan Nükleer Tesislerde Yönetim Sistemi Yönetmeliği
kapsamında bir yönetim sistemi oluşturulmasını, sürdürülmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamaya
yönelik iş ve işlemlerin Lisans sahibi adına mezkûr Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmesini
sağlamak,
e) Tesislerde kullanılan radyoaktif kaynakların özelliklerine göre tehlike durumu veya kaza
durumlarında uygulanmak üzere Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen hususları içeren Tehlike
Durumu Planının hazırlanması, düzenli olarak gözden geçirilmesi, tatbikatlar ile sınanması ve
gerektiğinde yenilenmesi konusunda yapılacak iş ve işlemleri lisans sahibi adına bir program dâhilinde
yürütmek,
f) Radyasyon kaynaklarının emniyeti ve radyasyon güvenliğine ilişkin standart ve mevzuatın
uygulanması için yerel talimatları hazırlamak, hazırlanan planlar doğrultusunda çalışanları
bilgilendirmek, uygulanmasını sağlamak,
g) Ulusal ve uluslararası nükleer enerji ve radyasyon mevzuatını takip etmek, mevzuatta yapılan
değişiklikler ile ilgili İşletmenin birimlerini zamanında bilgilendirmek, mevzuat ve diğer düzenlemelere
uyum sağlanması, mevzuat çalışmaları ve görüş oluşturulması konularında yapılacak çalışmalara katılmak
(konu ile ilgili kurumda tek birim olacağı için işletme personeli çalışmalara katılabilir.),
ğ) İşletme faaliyet alanı ile ilgili yürütülen tüm iş ve işlemleri, radyasyon güvenliğine ilişkin
mevzuat hükümleri kapsamında yürütmek, mevzuat kapsamında tutulması istenen kayıtların tutulmasını,
öngörülen süreler dâhilinde saklanmasını, verilerin ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesini sağlamak,
h) Nükleer faaliyetler ve radyasyon mevzuatı kapsamında; hırsızlık, sabotaj, doğal afet, kaza,
yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlamak, hazırlanmasını sağlamak, ilgili
mercilerden onay almak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum
planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek, ayrıca saha içi planın yerel ve ulusal
planlar ile koordinasyonu ve uyumunu sağlamak,
ı) Nükleer maddelerin bulundurulması, kullanılması, depolanması ve taşınması sırasında
hırsızlığa ve sabotaja karşı alınması gereken fiziksel koruma önlemlerini Nükleer Tesislerin ve Nükleer
Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde alınmasını sağlamak,
i) Kişisel koruyucu donanım kullandırılması, özel sağlık gözetimi de dâhil olmak üzere sağlık
gözetimi ile ilgili iş ve işlemlerin Nükleer Tesislerde Radyasyondan Korunma Yönetmeliği hükümleri
kapsamında yürütülmesini sağlamak, bu kapsamdaki faaliyetleri ilgili birimler ile işbirliği içerisinde
yürütmek,
j) İşletme faaliyetleri sonucu oluşan radyoaktif atıkların özellikleri dikkate alınarak, Radyoaktif
Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem görmesini ve
bununla ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,
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k) Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği kapsamında her tesis sahası için TAEK tarafından
belirlenen halk için doz kısıtları esas alınarak tesis çalışanlarına yönelik doz kısıtlarının faaliyet için
belirlenmesi, takip edilmesi ve denetlenmesini sağlamak,
l) Sağlığa zarar vermeyecek şekilde uluslararası standartlara uygun olarak, radyasyon görevlileri
ve toplum üyesi kişiler için TAEK tarafından ayrı ayrı belirlenen yıllık doz sınırlarının üzerinde
radyasyon dozuna maruz kalmalarına izin verilmeyecek şekilde iş ve personel çalışma planlarını
yaptırmak, uygulattırmak ve kontrolü için ilgili birimler ile işbirliği içinde çalışmak,
m) Radyasyon kaynağının özellikleri, çalışma koşulları ve radyasyon doz hızı ölçümleri dikkate
alınarak denetimli ve gözetimli alanların belirlenmesini sağlamak, bu alanlara giriş-çıkışların kontrol
edilmesine yönelik düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,
n) Radyasyon Uyarı İşaretlerine İlişkin Kılavuz hükümleri esas alınarak radyasyon uyarı
işaretlerinin; radyasyon kaynağının türü, radyasyon kaynağının zararlı etkileri, radyasyon kaynağının
bulunduğu alanın türü ve sınıfına göre hazırlanmasını, basılı hale getirilmesini ve gerekli yerlere ve
alanlara kolay görünür bir şekilde asılmasını ve kullanılmasını sağlamak, işaretlerin gereksiz yerlerde
kullanılmasını önlemek,
o) Tesiste radyasyondan korunma ile ilgili ölçüm programlarını hazırlamak ve uygulamak,
ö) TAEK tarafından belirlenen referans düzeyler (Kayıt düzeyi, inceleme düzeyi, müdahale
düzeyi) için ölçüm ve kontrollerin yapılmasını, kayıtların tutulmasını düzeylere göre gerekli aksiyonların
alınmasını sağlamak,
p) Maruz kalınacak yıllık doz miktarının Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nde belirtilen sınır
değerini (1 mSv) geçme olasılığı bulunan işletme içi alanların belirlenmesi ve bu alanların radyasyon
alanı olarak nitelendirilmesi, mezkur Yönetmelik ve Radyasyon Alanlarının Sınıflandırılmasına İlişkin
Kılavuzda belirtilen esaslar çerçevesinde; radyasyon alanlarının radyasyon düzeylerine göre
sınıflandırılması, ayrıca bu alanların işaretlenmesi, bu alanlarda çalışacak personelin belirlenmesi ve bu
alanlara mevzuatta belirtilen özel önlemlerin alınması konusunda yapılacak çalışmaları lisans sahibi adına
bir program dâhilinde ve ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yürütmek, lisans sahibine görüş ve
önerilerde bulunmak, kayıtlarını tutmak,
r) Görevleri gereği radyasyona maruz kalan kişilerin çalışma koşullarını Radyasyon Güvenliği
Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde Çalışma Koşulu A ve Çalışma Koşulu B olarak sınıflandırılması,
işaretlenmesi, bu alanlarda çalışacak personelin belirlenmesi ve bu alanlara mevzuatta belirtilen özel
önlemlerin alınması konusunda lisans sahibine görüş ve önerilerde bulunmak, kayıtlarını tutmak, ilgili
birimler ile birlikte işbirliği içerisinde hareket etmek,
s) Radyasyon alanlarının izlenmesinde uygun radyasyon ölçüm cihazları ve dozimetrelerin
kullanılmasını sağlayarak radyasyon/radyoaktivite düzeyi ölçümlerinin TAEK tarafından belirtilen sıklık
ve yöntemlere uygun olarak yapılmasını sağlamak, bu ölçümlerde kullanılan cihazların kalibrasyonlarını
TAEK tarafından uygun görülen aralıklarda ve yerlerde yaptırılmasını sağlamak,
ş) Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği ve Kişisel Dozimetre Kullanımına İlişkin Kılavuz
hükümleri kapsamında; çalışma koşulu sınıflandırmasına göre kişisel dozimetre kullanma zorunluluğu
bulunan çalışanların belirlenerek bu çalışanlar ve diğer gerek görülen çalışanlar için alınacak dozimetri
hizmetinin, TAEK veya TAEK tarafından uygun görülen kuruluşlardan teminini sağlamak, kişisel
dozlarının izlenmesi amacıyla dozimetrelerin dağıtılması, dozların değerlendirilmesi için iade edilmesi,
okunması, dozların değerlendirilmesi, doz sonuç raporlarının oluşturulması, gerekli kayıtların tutulması
ve verilerin merkezi doz kayıt sistemine işlenmesini ve kontrolünü sağlamak,
t) Yatırım projelerinde ve proje revizyonlarında radyasyon ile ilgili önlemlerin dikkate alınmasını
sağlamak, uygulamaları yerinde izlemek,
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u) Tesiste bulunan radyasyon kaynaklarının bakım, onarım, montaj, demontaj, ve kaynak değişim
işlemlerinin TAEK’ten lisans/izin almış kişi ve kuruluşlar tarafından yapılmasını sağlamak,
ü) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve
uygulanmasına nükleer faaliyetler ve radyasyon riskleri kapsamında katılmak, risk değerlendirmesi
sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda İşletme Müdürlüğüne önerilerde
bulunmak ve takibini yapmak,
v) Nükleer faaliyetler ve radyasyon güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak İnsan Kaynakları Birimi ile birlikte plânlamak ve uygulamak, kayıtlarını tutmak, yapılan
eğitimlerle ilgili olarak hazırlanan bilgileri ilgili mercilere göndermek,
y) Nükleer ve radyolojik alanlarda görev yapacak çalışanların, almış oldukları temel ve akademik
eğitim sonrası, çalıştığı alana uygun vasıflara sahip olacak şekilde yetiştirilmesini sağlamak üzere;
TAEK’in görev alanına giren konulara ait ulusal ve uluslararası eğitimlerin Radyasyondan Korunma
Eğitimlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar ile diğer nükleer ve radyasyon mevzuatı
kapsamında alınmasını sağlamak,
Ç) Hukuk Biriminin görev ve yetkileri
a) Hukukî konulardaki tüm iş ve işlemleri “Eti Maden İşletmeleri Hukuk Müşavirliği Çalışma
Esasları Yönergesi”nde açıklanan hususlar ile Hukuk Müşavirliğince uyulması bildirilen usûl ve esaslara
uygun olarak yapmak,
b) Hukuk Müşavirliğinin koordinasyonu ile yazılı ve/veya sözlü olarak işletme müdürlüğü
yoluyla veya gerekli hallerde doğrudan iletilen iş ve işlemleri zamanında ve etkin olarak yerine getirmek,
c) Her altı ayda bir dava ve icra takibi ile vergi ihtilâflarının bulundukları safahatı, Hukuk
Müşavirliğine bir cetvel hâlinde bildirmek, istenilen diğer bilgi, belge ve dokümanları zamanında iletmek,
ç) Hukuk birimine tevdi edilen hukukî konular hakkında görüş vermek ve bunlarla ilgili hukukî
işlemleri yerine getirmek,
d) İşletme müdürlüğünü hukukî konularda aydınlatmak, üçüncü şahıslara karşı hukukî, malî,
cezaî sonuçlar doğabilecek işlemlerde Teşekkül menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî
tedbirleri almak,
e) İşletmenin her türlü davasını, icra işlerini, vergi ihtilâflarını takip etmek ve sonuçlandırmak,
f) Davalarla, icra dosyalarında yapılacak tahsilât ile tediyeye ilişkin işlemleri yapmak,
g) İşletme birimlerinin hazırlayıp hukuk birimine intikal ettirdikleri hukukî konular ile sözleşme
veya şartnameleri hukukî yönden inceleyerek görüş bildirmek,
ğ) İşletmenin dava ve icra dosyaları ile ilgili mevzuatı ve Yargıtay içtihatlarını takip etmek,
h) İşletme tarafından veya işletmeye karşı açılmış olan dava ve icra takiplerinde Teşekkül için
uygun ve faydalı görüldüğü taktirde uyuşmazlıkların uzlaşma yoluyla çözümlenmesi, davadan vazgeçme,
davayı kabul, davayı takip etmemek, temyiz ve itiraz etmemek ile hukukî takibe başlanmamış dahi olsa
sarf edilecek masraf ve emek gözetildiğinde tahsilinde fayda görülmeyen alacaklar ile tahsili mümkün
olmayan alacaklardan vazgeçilmesi hususlarının, belirlenmiş yetki sınırı çerçevesinde, işletme
müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe bildirilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek,
ı) İşletme aleyhine açılan davalar için muhtemel borç karşılığı, işletme tarafından açılan davalar
için muhtemel alacak karşılığı hesaplarının muhasebe birimlerince açılmasını sağlamak,
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i) Hukuk biriminde tutulması gerekli defterlerin tutulmasını, biriminin evrak, kayıt, dosyalama
işlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını ve birimi ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.
D) Destek Görevler Biriminin görev ve yetkileri
(1) İşletme müdürüne doğrudan bağlı ve yönetiminde görev yapan Destek Görevler Biriminin
görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) İşletmede ve merkez teşkilâtı birimlerinde teşkil edilecek komisyonların çalışmalarına
katılmak, toplantılara iştirak etmek,
b) İşletmenin ve merkez teşkilâtı birimlerinin dönemsel veya geçici nitelikte ihtiyaç duyulan
hizmet desteğini karşılamak üzere kendisine verilen işleri yapmak,
c) İşletmenin diğer birimlerinden ihtiyaç duyulması halinde; işletmede bir sistem veya tekniğin
incelenmesi ve yerleştirilmesine yönelik faaliyetlerle, teknik nezaret, iş güvenliği, entegre yönetim
sistemi, çevre, periyodik bakım süreçlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi, yükleme, boşaltma, paketleme,
açık ocak, konsantratör, stok ve sevkiyat faaliyetleri ve lojistik faaliyetlerde, sosyal sorumluluk projeleri
geliştirilmesi ve uygulamalarının sağlanması ve benzeri faaliyet alanlarında uygulama ve/veya inceleme
çalışmalarında görev almak,
ç) İhale dokümanı hazırlamak, ihale komisyonlarında çalışmak,
d) Birime ve kendisine havale edilen konularda araştırmalar yapmak, raporlar düzenlemek.
İşletme müdürlükleri ana üretim birimleri ve iş bölümleri, ortak görevleri
MADDE 25- (1) YK:08/07/2020 tarihli ve 823/1 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:10/12/2014 tarihli ve 598/12 sayılı kararıyla
değişik fıkra. Ana üretim faaliyetini yerine getiren fabrika birimleri, açık işletme ve konsantratör birimleri,
açık işletme ve kırma-eleme birimi, açık işletme birimi ve konsantratör birimi, cevher kırma ve öğütme
birimi, kırma, homojenlendirme ve harmanlama birimi, öğütme birimi, maden üretim birimi, cevher
zenginleştirme birimi ile nadir toprak elementleri (NTE) birimi; işletme müdür yardımcısına bağlı olarak
görevlerini yerine getirir.
A) Fabrika birimleri, açık işletme ve konsantratör birimleri, açık işletme ve kırma-eleme
birimi, açık işletme birimi ve konsantratör birimi, cevher kırma ve öğütme birimi, kırma
homojenlendirme ve harmanlama birimi ile öğütme biriminin ortak görevleri
YK:10/12/2014 tarihli ve 598/12 sayılı kararıyla değişik başlık.

a) Sorumluluğunda bulunan bölümlerin görev dağılımlarını gerçekleştirmek, yapılan işleri
yerinde kontrol etmek,
b) Faaliyet alanına göre; insan gücü, hammadde, makine, yardımcı malzeme, ekipman ve yedek
parça ihtiyaçlarını zamanında belirlemek, zamanında talep etmek; kritik kalemlerde gerekli kalite
şartlarını ve minimum stok seviyelerini belirlemek, malzemenin kullanım sürecini ve hangi işte
kullanıldığını kayıt altına alarak ambar kayıt sistemiyle bütünleşik bir şekilde izlemek, yedek malzeme
yönetimini sağlamak,
c) Faaliyet alanlarına göre; fabrikalarda, açık işletme, konsantratör, cevher kırma
homojenlendirme, harmanlama ve öğütme faaliyet alanlarında sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının
tesis edilmesi, iş sağlığı ve iş güvenliği risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yerine getirilmesi
için gerekli tedbirleri İşyeri Sağlık ve İş Güvenliği Birimiyle iş birliği içinde belirlemek, bu tedbirlerin
uygulanması ve uygulamaların izlenmesi ile ilgili görevlerin yerine getirilmesini sağlamak, hizmet
alımıyla çalıştırılan yüklenici işçilerinin de iş sağlığı ve işçi güvenliği standartlarına uygun çalıştırılması
için yüklenici faaliyetlerini ve gerekli önlemlerin alınmasını denetlemek,
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ç) Faaliyetlerin yürütümü aşamasında Çevre Birimiyle iş birliği içinde çevre mevzuatı
kapsamında alınması gereken tüm önlemleri belirlemek, çevre boyutları itibarıyla çevre kirliliğine yol
açabilecek etkenler için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
d) Kadrolu işçilerin iş başı eğitimlerinin içeriğini ve yöntemlerini belirlemek, eğitim faaliyetleri
yönüyle İnsan Kaynakları Birimiyle iş birliği içinde çalışarak yeni işe giren veya iş değiştiren işçilerin
eğitimini uygulamak ve/veya uygulanmasını sağlamak, işçi yönetimi ve iş organizasyonu yapmak,
e) Tedarikçi firma bünyesinde çalıştırılan yüklenici sorumluları ve işçilerinin eğitimlerini,
oryantasyon eğitimlerini kontrol etmek, yüklenici sorumluları ve işçilerinin çalışma kural, sistem ve
üsluplarını yönetmek,
f) Varsa yüklenici çalışmalarını, uygulama performanslarını denetlemek ve takip etmek,
g) Birim personelinin almış olduğu eğitimlerin iş sonuçlarına olan etkisini ölçmek, gözlem
yapmak, İnsan Kaynakları Birimine göndermek,
ğ) Birimin faaliyet alanında çalışan kadrolu işçilerin vardiya plânını hazırlamak, İnsan Kaynakları
Birimine göndermek, uygulamasını ve işçilerin performansını ve devamlılıklarını takip etmek, vardiya
düzenini sağlamak,
h) Birimin yıllık satın alma plânını hazırlamak, Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimine
göndermek, faaliyet alanıyla ilgili konularda yapılacak ihaleler için teknik şartname ve yaklaşık maliyet
hazırlamak, birimi içindeki satın alma iş ve işlemlerini ve satın alma taleplerini plâna uygun olarak
yapmak, teminini sağlamak,
ı) İşletmenin ölçü kalibrasyon laboratuvarında yapılacakların dışında kalan kantar, ölçü ve tartı
aletleri, sistem ve ekipmanların kalibrasyon plânının hazırlanmasında Otomasyon Bakım ve Onarım
Birimine gerekli olan desteği sağlamak, plâna uygun olarak kanunî süresi içinde kalibrasyonlarının
yapılmasını sağlamak,
i) Entegre yönetim sistemince öngörülen uygulamaları gerçekleştirmek,
j) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 20/09/2017
tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik bent. Faaliyetlerin yürütümü esnasında Buhar, Su ve Enerji Üretim Birimi ile
işbirliği içinde enerjinin verimli kullanılması için gereken tüm önlemleri belirlemek ve uygulanmasını
sağlamak,
k) Faaliyetleriyle ilgili olarak haftada en az bir kez toplantı düzenlemek,
l) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
B) Boraks Penta ve Dekahidrat, Boraks, Etidot, Boroksit, Borik Asit, Çok Amaçlı Borik
Asit, Susuz Boraks, Sülfürik Asit ve Borlu Temizlik Ürünleri Fabrika Birimlerinin görev ve yetkileri
YK:10/11/2021 tarihli ve 880/10 sayılı kararıyla değişik başlık. YK:10/12/2014 tarihli ve 598/12 sayılı kararıyla değişik başlık. YK:
12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik başlık.

(1) Fabrika birim sorumlusu; bu Yönergenin 23 üncü maddesinin (C) bendinde ve 25 inci
maddesinin (A) bendinde belirlenmiş ortak görevlerle birlikte aşağıdaki tanımlanmış görevlerin iş süreci
mantığı ile takip ve koordinasyonundan ve yönetiminden sorumludur.
(2) Fabrika birimlerinin görevleri, fabrika birim sorumlusunun koordinasyonu ve yönetiminde,
üretim sorumlularınca yerine getirilir, takip ve koordine edilir;
(3) Sülfürik Asit Fabrika Biriminin üretim ve enerji santrali görev alanında elektrik, otomasyon,
mekanik bakım ve onarım görevleri idari bakımdan; Sülfürik Asit Fabrika Birim Sorumlusunun sevk ve
idaresinde, teknik bakımdan kendi birim sorumlusuna bağlı olarak yerine getirilir. Üretimin takip ve
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koordinasyonu; üretim sorumlusunca, mekanik, elektrik, otomasyon bakım ve onarım işleri; mekanik
bakım ve onarım, elektrik bakım ve onarım, otomasyon bakım ve onarım sorumlularınca, enerji santrali
işletmesi ve santralin takip ve koordinasyonu; enerji santrali sorumlusunca yerine getirilir.
(4) İşletmenin tüm bakım ve onarım süreçlerinin planlanması, takibi ve koordinasyonundan
sorumlu olan “Elektrik Bakım ve Onarım Birimi”, “Otomasyon Bakım ve Onarım Birimi”, “Fabrikalar
Bakım ve Onarım Birimi” ve “Mekanik Bakım ve Onarım Birimi” Sülfürik Asit Fabrika Biriminin bakım
ve onarım faaliyetlerine işçilik desteği sağlar.
(5) YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla mülga fıkra.
(6) YK:10/12/2014 tarihli ve 598/12 sayılı kararıyla değişik fıkra. Kırka Bor İşletme Müdürlüğünün Borlu
Temizlik Ürünleri Fabrika Birimi, faaliyetlerinde TG Dairesi Başkanlığının Borlu Temizlik Ürünleri ArGe Birimi ile sürekli koordinasyon içinde çalışır.
Bu kapsamda fabrika birimlerinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;
a) Gelecek yılların üretimi ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli üretim plânlaması yapmak,
b) Faaliyet alanı ve ürünler itibarıyla yıllık, aylık ve günlük üretim programını hazırlamak,
günlük üretim verilerini kayıt altına almak, üretim verimliliğini ölçmek ve takip etmek, üretim
hedeflerinin istenen zaman, kalite ve verimlilikte gerçekleşmesini sağlamak,
c) Üretim performansını takip etmek, üretim hesaplamaları yapmak ve ilgili raporları hazırlayarak
Planlama Birimine göndermek,
ç) Üretimin; yıllık plâna, kalite standartlarına ve müşteri şartlarına uygun olarak gerçekleşmesi
sağlamak için kalite kontrollerini yaptırmak, ölçüm sonuçlarını takip etmek, işletmenin ilgili birimleriyle
iş birliği sağlayarak ürün kalitesi iyileştirme çalışmaları yapmak,
d) Proseste beliren aksaklıklarda uygulanacak düzeltici ve önleyici faaliyetleri belirlemek,
uygulamak, üretimin kesintisiz devamı için ilgili birimlerle koordineli çalışmak, çözüme yönelik iş birliği
sağlamak,
e) İşletmece müstakil olarak veya TMH Dairesi Başkanlığıyla birlikte tesislerde yapılan proje
iyileştirme ve revizyonlardan kaynaklanan verimlilik ve kapasite artışlarının işletme kapasitesine olan
etkilerini belirlemek, üretim plânı ve üretimin verimlilik ve performansını güncel verilere dayalı olarak
takip etmek, iyileştirme ve revizyonların işletme üretim kapasitesine olan etkisini kapasitenin revize
edilmesi için SG ve ÜK Dairesi Başkanlıklarına, yeni projelerde yapılabilecek iyileştirmeler açısından
TMH Dairesi Başkanlığına iyileştirme raporunu göndermek,
f) Yeni ürünlerin geliştirilmesinde ve ürün spek kalitesinin geliştirilmesinde ilgili birimlerle iş
birliği içinde çalışmak,
g) Yeni yatırımların devreye alınmasında üretime adaptasyonu sağlamak için gerekli tedbirleri
aldırmak, bu konuda eğitim, insan kaynakları ihtiyacı plânlama, bakım standartlarının belirlenmesi, enerji
sistemlerinin bakımı, iş güvenliği sistem ve önlemlerini ele almak üzere ihtisas konularına göre ilgili
birimlerden katılacak personelle ekip oluşturmak, gereken çalışmaları yerine getirmek,
ğ) Tesisteki plânlı duruşlar öncesinde; bakım faaliyetlerinin belirlenmesi için elektrik, otomasyon
ve mekanik bakım ve onarım birimleri ile koordineli olarak çalışmak,
h) Atık taşımaya ait tüm iş ve işlemleri yapmak,
ı) İşletme üretim sahası içindeki çevrenin, kanal ve mazgalların temizlenmesini sağlamak,
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i) YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla mülga bent ve alt bentleri.
j) YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla mülga bent ve alt bentleri.
k) YK:10/11/2021 tarihli ve 880/10 sayılı kararıyla eklenen bent ve alt bent. Aşağıda belirtilen görevler, Kırka Bor
İşletme Müdürlüğü Susuz Boraks Fabrika Birimi faaliyet alanında yerine getirilir;
1) Gerektiğinde kalsine tinkal üretimi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

C) Açık İşletme Biriminin görev ve yetkileri
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde, açık işletme birim sorumlusu; bu Yönergenin 23 üncü
maddesinin (C) bendinde ve 25 inci maddesinin (A) bendinde belirlenmiş ortak görevlerle birlikte
aşağıdaki tanımlanmış görevlerin iş süreci mantığı ile takip ve koordinasyonundan ve yönetiminden
sorumludur.
(1) Açık işletmeyle ilgili görevler; açık işletme birim sorumlusunun koordinasyonu ve
yönetiminde;
Bigadiç İşletme Müdürlüğünde, Simav, Tülü ve Acep açık ocak üretim sorumlularınca yerine
getirilir, takip ve koordine edilir.
Bu kapsamda açık ocak birimlerinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;
a) İşletmenin yıllık üretim plânına uygun olarak haftalık ve aylık üretim plânlarını hazırlamak,
b) Günlük üretim iş programını, çalışma plânını hazırlamak ve uygulamak,
c) Haftalık iş programını, gerçekleşen üretimlere göre yenilemek,
ç) Cevher üretim uygulamalarına karar vermek, vardiya sorumlularını ve işçileri sevk ve idare
etmek,
d) Üretim sonuçlarını ve çıkartılan cevher kalitesini takip etmek, verimlilik hesaplamaları
yapmak,
e) Üretimi aksatan problemlere yerinde ve zamanında müdahale etmek, edilmesini sağlamak,
f) Faaliyet alanındaki her tür makine ve ekipmanın bakım-onarım faaliyetlerini elektrik,
otomasyon ve mekanik bakım ve onarım birimleri ile iş birliği sağlayarak belirlemek, koruyucu, önleyici
bakımların ve onarımların zamanında yapılmasını sağlamak,
g) Açık İşletme Biriminde; “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dekapaj İşleri Yönergesi”
kapsamında yapılacak dekapaj ihalesi ile ilgili olarak, dekapaj ihale dosyasında yer alacak bilgi, belge ve
dokümanları hazırlayarak ÜK Dairesi Başkanlığına göndermek,
ğ)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

Dekapaj işlerinin koordinasyonu ve kontrollerini yapmak,
yıllık imalât haritasını Planlama Birimi ile iş birliği sağlayarak güncelleştirmek, açık ocaklarda üretim ve
dekapaj faaliyetlerini yönetmek,
20/09/2017 tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik bent.

h)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

İş programına uygun olarak ocak içi arama faaliyetlerini, saha
sondaj çalışmalarını Planlama Birimi ile koordineli olarak yerine getirmek, takip ve kontrol etmek,
20/09/2017 tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik bent.
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ı) Saha denetlemesi yapmak, tespitlerini uygulamaya geçirmek, gerektiğinde ikinci ve/varsa
üçüncü vardiyalarda programsız denetimler yapmak,
YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla eklenen (ı) bendinin devamı paragraf. Açık işletmede kullanılacak
patlayıcı maddenin yüklenici firma yoluyla temini, depolanması ve benzeri işlerin yürütümü için kurulan
kontrol teşkilatı komisyonuna katılmak, işlerin ilgili mevzuata uygun ve güvenli bir şekilde yürütülmesini
sağlamak.

i) Haftada en az bir kez vardiya âmirleri ve yüklenici temsilcileri ile toplantı yapmak,
j) Açık ocak üretim sorumlusu ve vardiya sorumluları tarafından tutulan ilgili kayıtları ve
istatistikleri kontrol etmek, Planlama Birimine ulaştırmak ve aylık faaliyet raporlarını hazırlamak,
k) Faaliyet alanında kullanılan kantar, ölçü ve tartı aletleri, sistem ve ekipmanların kalibrasyon
plânının hazırlanmasında Otomasyon Bakım ve Onarım Birimine gerekli olan desteği sağlamak, plâna
uygun olarak kanunî süresi içinde kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak,
l) Yöneticisine günlük olarak düzenli geri bildirimde bulunmak.
Ç) Konsantratör Biriminin görev ve yetkileri
(1) Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde, konsantratör birim sorumlusu; bu Yönergenin 23 üncü
maddesinin (C) bendinde ve 25 inci maddesinin (A) bendinde belirlenmiş ortak görevlerle birlikte
aşağıdaki tanımlanmış görevlerin iş süreci mantığı ile takip ve koordinasyonundan ve yönetiminden
sorumludur.
(2) Konsantratör tesisleri ile ilgili görevler; konsantratör birim sorumlusunun koordinasyonu ve
yönetiminde; konsantratör üretim sorumlularınca yerine getirilir, takip ve koordine edilir.
Bu kapsamda konsantratör birimlerinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;
a) İşletmenin yıllık üretim plânına uygun olarak aylık ve haftalık üretim plânlarını hazırlamak,
b) Haftalık iş programını gerçekleşen üretimlere göre yenilemek,
c) Üretim sonuçlarını takip etmek, üretim ve verimlilik hesaplarını yapmak,
ç) Triyajda ayrılan cevher ve pasanın takibini yapmak,
d) İş programında belirtilen esaslar çerçevesinde, ocaktan gelen cevherin optimum düzeyde bir
verimle temizlenmesini sağlamak,
e) Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimiyle sürekli iş birliği sağlayarak; ocaklardan gelen cevher ve
konsantratörden çıkan yıkanmış cevherin, harmanlanmış konsantre ve öğütülmüş cevherlerin analizini
sağlamak,
f) Üretilen cevher kalitesini takip etmek, günlük tenörlerin kayıtlarını tutmak,
g) Konsantratör çalışmalarını yerinde kontrol etmek, tespitleri uygulamaya geçirmek,
ğ) Günlük nakliye bildirimlerini vardiya âmirlerine ve operatörlere bildirmek,
h) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511
sayılı oluru ile değişik bent. Gölet seddeleri ve seviyelerinin kontrolünü yapmak, gerekli tedbirleri almak,
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tesislerin gölet suyu ihtiyacını sağlamak, Mühendislik İşlemleri Birimi, Çevre Birimi ve Planlama Birimi
ile koordineli olarak atık göletleri ile ilgili sorunları ve gerekli olan çözüm ihtiyaçlarını belirlemek; ÜK ve
TMH Dairesi Başkanlıkları ile koordinasyon sağlayarak gerekli olan iş ve işlemlerin yapılmasını talep
etmek,
ı) Gölet ve şlam pompa istasyonunun kontrolü ve bakımı ile ilgili her türlü işlemleri yapmak ve
takip etmek,
i) Konsantratör tesislerinin proses ve kullanma suyunun temini ve işletilmesini sağlamak, ilgili
birimlerle koordineli olarak bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek,
j) Gerektiğinde ikinci ve/varsa üçüncü vardiyalarda programsız denetimler yapmak, üretimi
aksatan problemlere yerinde müdahale etmek,
k) Haftada en az bir kez vardiya âmirleri ile ve yüklenici temsilcileri ile toplantı yapmak,
l) Vardiya sorumluları tarafından tutulan ilgili kayıtları ve istatistikleri kontrol etmek ve gerekli
önlemleri aldırmak, düzeltici faaliyetleri yaptırmak, ilgili kayıtları ve istatistiklerini tutmak,
m) Faaliyet alanıyla ilgili olarak işletmeye ait her tür makine ve ekipmanın bakım-onarım
faaliyetlerini elektrik, otomasyon ve mekanik bakım ve onarım birimleriyle iş birliği sağlayarak
belirlemek, koruyucu, önleyici bakımların ve onarımların zamanında yapılmasını sağlamak,
n) Yöneticisine günlük olarak düzenli geri bildirimde bulunmak.
D) Kestelek Açık İşletme ve Konsantratör Biriminin görev ve yetkileri
(1) Kestelek Açık İşletme ve Konsantratör Birimi; Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün alt birimi
olarak faaliyetlerini yerine getirir.
a) Kestelek Açık işletme ve Konsantratör birim sorumlusu; bu Yönergenin 23 üncü maddesinin
(C) bendinde ve 25 inci maddesinin (A) bendinde belirlenmiş görevlerle birlikte aşağıdaki tanımlanmış
görevlerin iş süreci mantığı ile takip ve koordinasyonundan ve yönetiminden sorumludur.
b) Kestelek açık işletmesi ve konsantratör tesisinin Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne olan fiziki
uzaklığı nedeniyle; ürün izleme ve laboratuvar işleri, stok ve sevkiyat işleri, elektrik sistemleri ve mekanik
sistemle ilgili işler, satın alma ve ambar işleri, idari ve sosyal işler, özel güvenlik teşkilatı görevleri,
işletmenin organizasyonunda bu görevlerle ilgili birimlerle tam bir koordinasyon sağlanarak yerine
getirilir.
c)

Genel Müdürlüğün 27/1/2016 tarihli ve 2090 sayılı oluruyla belirlenen “çevre sorumlusu” pozisyonunun, Yönetim Kurulunun

Açık
işletme görevleri; açık ocak üretim sorumlusunca, konsantratörle ilgili görevler; konsantratör üretim
sorumlusunca, ürün izleme ve laboratuvar işleri; ürün izleme ve laboratuvar sorumlusunca, elektrik
sistemlerinin bakım onarım işleri; elektrik sistemleri sorumlusunca, mekanik bakım ve onarım işleri;
mekanik bakım ve onarım sorumlusunca, çevre işleri; çevre sorumlusunca, satın alma ve ambar kayıt ve
izleme işleri; satın alma ve ambar sorumlusunca, idari ve sosyal işler ile koruma ve güvenlik hizmetleri;
bu görevlerden sorumlu personelce yerine getirilir, takip ve koordine edilir.
11/1/2013 tarihli ve 509/13 sayılı kararıyla SG Dairesi Başkanlığına verilen yetkiye istinaden yönergeye derç edilmesi ile değişik fıkra.

ç) Kantar tartım ve buna ilişkin iş ve işlemler; kantar işleri sorumlusunca yerine getirilir.
Bu kapsamda Kestelek Açık İşletme ve Konsantratör Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir;
1) İşletmenin yıllık üretim programı kapsamında; Kestelek açık işletmesinin ve konsantratör
faaliyetlerinin yıllık program ve hedeflerini belirlemek ve Planlama Birimine göndermek,
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2) Belirlenmiş yıllık üretim plânına uygun olarak ürünler itibarıyla haftalık ve aylık üretim
plânlarını hazırlamak,
3) Günlük üretim iş programını, çalışma plânını hazırlamak ve uygulamak,
4) Faaliyet alanındaki iş ve işlemlerin tam bir iş bölümü içinde yerine getirilmesini sağlamak,
gerekli kontrolleri yapmak,
5) Saha denetlemesi yapmak, tespitlerini uygulamaya geçirmek,
6) Açık işletmede çalışanlar ile birlikte her hafta başında toplantı yapmak, haftalık işleri
plânlamak, takip etmek,
7) Günlük üretim verilerini kayıt altına almak, üretim verimliliğini ölçmek ve takip etmek,
8) Haftalık iş programını, gerçekleşen üretimlere göre yenilemek,
9) Üretimin; yıllık plâna, kalite standartlarına ve müşteri taleplerine uygun olarak gerçekleşmesini
sağlamak, ürünlerin kalite kontrollerini yaptırmak, ölçüm sonuçlarını takip etmek, üretilecek her türlü yarı
mamul ve mamullerin kalitesinden doğrudan sorumlu olmak,
10) Üretim hedeflerinin istenen zaman, kalite ve verimlilikte gerçekleşmesini sağlamak; üretimin
kesintisiz sürmesi için işletmenin diğer tüm birimleriyle koordineli çalışmak,
11) Ürün kalitesi veya uygunluğu ya da üretim prosesi veya ekipmanı ile ilgili aksaklıklarda
uygulanacak düzeltici ve önleyici faaliyetleri belirlemek ve uygulamak, açık işletme düzeyinde
çözümlenemeyen sorunlarla ilgili olarak işletmenin ilgili birimleriyle tam bir iş birliği sağlamak,
12) Kestelek açık işletme ve konsantratör faaliyet alanıyla ilgili olarak koruyucu, önleyici
bakımların ve onarımların işletmenin elektrik ve mekanik bakım ve onarım birimleriyle iş birliği içinde
yerine getirilmesini sağlamak,
13) Üretimin aksamaması için enerji dâhil olmak üzere her türlü tedbirin zamanında alınmasını
sağlamak,
14) Faaliyet alanında; enerji maliyetleri ve üretim-enerji-tüketim ilişkisini, enerjinin birim ürün
maliyetindeki payını ve özetleyen aylık raporlarını ve yıllık enerji tüketim raporlarını hazırlamak,
15) Üretim performansını takip etmek, üretim hesaplamaları yapmak, açık işletmede ve
konsantratörde gerçekleşen faaliyetlerin istatistiği bilgilerini tutmak, aylık faaliyet raporlarını hazırlamak,
işletme müdürlüğü performansı içinde açık işletmenin performansının değerlendirilmesi için Planlama
Birimine göndermek,
16) Yeni yatırımların devreye alınmasında üretime adaptasyonu sağlamak için gerekli tedbirleri
aldırmak, bu konuda eğitim, insan kaynakları ihtiyacı plânlama, bakım standartlarının belirlenmesi, enerji
sistemlerinin bakımı, iş güvenliği sistem ve önlemlerini ele almak üzere ekip oluşturmak, gereken
çalışmaları yerine getirmek,
17) Stok ve sevkiyat işlemlerini Stok ve Sevkiyat Birimi ile koordineli olarak, belirlenmiş
standartlara ve sevkiyat programına uygun olarak gerçekleştirmek, sürekli irtibat hâlinde çalışmak,
18) Ürün sevkiyatında aksaklıkların yaşanmaması için gerekli önlemleri zamanında almak,
19) Üretilen ürünlerin cins ve ambalaj şekillerine göre stoklanması, muhafazası ve kayıtlarını
tutmak,
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20) Stokların takibini yapmak ve kayıtlarını tutmak, stok bilgilerini Eti YBS sistemi kapsamında
ilgili tablosuna işlemek,
21) Üretilen ürünlerle ilgili istifleme ve paketleme işlemlerinin takibini yapmak, stok alanının
düzenini korumak,
22) Uygun olmayan ürünler için stok yerleri belirlemek ve bu ürünlerin uygun ürünlere
karıştırılmadan stoklanmasını sağlamak ve kayıtlarını tutmak,
23) Sevkiyat araçlarının ve iç düzeninin, ürüne zarar vermeyecek şekilde gerçekleşmesi için
araçların uygunluk kontrol ve denetimlerini yapmak,
24) Sevkiyatı yapılan ürün kayıtlarını tutmak, yazılıma işlemek,
25) Günlük haftalık ve aylık stok ve sevkiyat raporları hazırlamak,
26) Açık işletme ve konsantratör faaliyet alanıyla ilgili insan gücü, hammadde, makine, yardımcı
malzeme, ekipman ve yedek parça ihtiyaçlarını zamanında belirlemek; kritik kalemlerde gerekli kalite
şartlarını ve minimum stok seviyelerini belirlemek, malzemenin kullanım sürecini ve hangi işte
kullanıldığını kayıt altına alarak ambar kayıt sistemiyle bütünleşik bir şekilde izlemek, yedek malzeme
yönetimini sağlamak,
27) Açık işletme ve konsantratör faaliyet alanındaki ihtiyaçların yıllık satın alma plânını
hazırlamak, Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimine göndermek, faaliyet alanıyla ilgili konularda
yapılacak ihaleler için teknik şartname ve yaklaşık maliyet hazırlamak, birimi içindeki satın alma iş ve
işlemlerini ve satın alma taleplerini plâna uygun olarak yapmak, teminini sağlamak,
28) Faaliyet alanında çalışan kadrolu işçilerin vardiya plânını hazırlamak, İnsan Kaynakları
Birimine göndermek, uygulamasını ve işçilerin performansını takip etmek, vardiya düzenini sağlamak,
29) Kadrolu işçilerin iş başı eğitimlerinin içeriğini ve yöntemlerini belirlemek, eğitim faaliyetleri
yönüyle İnsan Kaynakları Birimiyle iş birliği içinde çalışarak yeni işe giren veya iş değiştiren işçilerin
eğitimini uygulamak ve/veya uygulanmasını sağlamak, işçi yönetimi ve iş organizasyonu yapmak,
30) Yüklenici çalışmalarını, uygulama performanslarını denetlemek ve takip etmek,
31) Tedarikçi firma bünyesinde çalıştırılan yüklenici sorumluları ve işçilerinin eğitimlerini,
oryantasyon eğitimlerini kontrol etmek, yüklenici sorumluları ve işçilerinin çalışma kural, sistem ve
üsluplarını yönetmek,
32) Kadrolu işçilerin performansını ve devamlılıklarını takip etmek,
33) Faaliyetlerin yürütümü aşamasında Çevre Birimiyle iş birliği içinde çevre mevzuatı
kapsamında alınması gereken tüm önlemleri belirlemek ve çevre kirliliğine yol açabilecek etkenler için
gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
34) Açık işletme ve konsantratör faaliyet alanında sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis
edilmesi, iş sağlığı ve iş güvenliği risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yerine getirilmesi için
gerekli tedbirleri İşyeri Sağlık ve İş Güvenliği Birimiyle iş birliği içinde belirlemek, bu tedbirlerin
uygulanması ve uygulamaların izlenmesi ile ilgili görevlerin yerine getirilmesini sağlamak, hizmet
alımıyla çalıştırılan yüklenici işçilerinin de iş sağlığı ve işçi güvenliği standartlarına uygun çalıştırılması
için yüklenici faaliyetlerini ve gerekli önlemlerin alınmasını denetlemek,
YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla eklenen 34 üncü alt bendin devamı paragraf. Açık işletmede kullanılacak
patlayıcı maddenin yüklenici firma yoluyla temini, depolanması ve benzeri işlerin yürütümü için kurulan
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kontrol teşkilatı komisyonuna katılmak, işlerin ilgili mevzuata uygun ve güvenli bir şekilde yürütülmesini
sağlamak.
35) Faaliyet alanında kullanılan kantar, ölçü ve tartı aletleri, sistem ve ekipmanların kalibrasyon
plânını hazırlamak ve işletmenin Otomasyon Bakım ve Onarım Birimine göndermek, plâna uygun olarak
kalibrasyonlarının yapılmasını ve yaptırılmasını sağlamak,
36) Açık işletmenin idari ve sosyal işleri ile güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
37) Yöneticisine günlük olarak düzenli geri bildirimde bulunmak.
E) Espey/Hisarcık Açık İşletme ve Konsantratör Birimlerinin görev ve yetkileri
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla birim adında yapılan değişiklik.

(1) YK:10/12/2014 tarihli ve 598/12 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik fıkra.
Emet Bor İşletme Müdürlüğünde; “Espey Açık İşletme ve Konsantratör Birimi” ile “Hisarcık Açık
İşletme ve Konsantratör Birimi”nin birim sorumluları; bu Yönergenin 23 üncü maddesinin (C) bendinde
ve 25 inci maddesinin (A) bendinde belirlenmiş ortak görevlerle birlikte aşağıdaki tanımlanmış
görevlerin iş süreci mantığı ile takip ve koordinasyonundan ve yönetiminden sorumludur.
(2) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik fıkra ve fıkra numarası; Genel Müdürlüğün 23/11/2015 tarihli ve 33422
sayılı oluru ile yeni pozisyoların belirlenmesi ve pozisyon adlarında yapılan değişikliğin, Yönetim Kurulunun 11/1/2013 tarihli ve 509/13 sayılı
kararıyla SG Dairesi Başkanlığına verilen yetkiye istinaden “Hisarcık Açık İşletme Üretim”, “Hisarcık Konsantratör Üretim” pozisyonları
yerine “Hisarcık Açık İşletme ve Konsantratör Üretim”, “Genel hizmetler” pozisyonlarının Yönergeye işlenmesi. Hisarcık Açık İşletmesi
ve Konsantratörle ilgili faaliyetler; birim sorumlusunun koordinasyonu ve yönetiminde; görev alanları
itibarıyla; “Hisarcık Açık İşletme ve Konsantratör Üretim”, “Genel hizmetler” sorumlularınca,
(3) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik fıkra ve fıkra numarası. Genel Müdürlüğün 23/11/2015 tarihli ve 33422
sayılı oluru ile yeni pozisyoların belirlenmesi ve pozisyon adlarında yapılan değişikliğin, Yönetim Kurulunun 11/1/2013 tarihli ve 509/13 sayılı
kararıyla SG Dairesi Başkanlığına verilen yetkiye istinaden “Espey Açık İşletme Üretim”, “Espey Konsantratör Üretim” pozisyonları yerine
“Hisarcık Açık İşletme ve Konsantratör Üretim”, “Genel hizmetler” pozisyonlarının Yönergeye işlenmesi. Espey Açık İşletmesi ve
Konsantratörle ilgili faaliyetler; birim sorumlusunun koordinasyonu ve yönetiminde; görev alanları
itibarıyla; “Espey Açık İşletme ve Konsantratör üretim”, “Genel hizmetler” sorumlularınca
yerine getirilir, takip ve koordine edilir.
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen paragraf. Açık işletme üretim sorumluları ile konsanratör
üretim sorumluları iş ve işlemlerini tam bir iş birliği içinde yapar, süreç mantığı içerisinde çalışırlar.
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik paragraf. Bu kapsamda, Emet Bor İşletme Müdürlüğünün
organizasyon yapısında yer alan “Espey Açık İşletme ve Konsantratör Birimi” ile “Hisarcık Açık İşletme
ve Konsantratör Birimi”nin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir. YK:10/12/2014 tarihli ve 598/12 sayılı kararıyla
değişik paragraf.

(4) Emet Bor İşletme Müdürlüğünde açık işletmeler ile ilgili işler;
YK:10/12/2014 tarihli ve 598/12 sayılı kararıyla değişik başlık. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik başlık.

a) İşletmenin yıllık üretim plânına uygun olarak haftalık ve aylık üretim plânlarını hazırlamak,
b) Günlük üretim iş programını, çalışma plânını hazırlamak ve uygulamak,
c) Haftalık iş programını, gerçekleşen üretimlere göre yenilemek,
ç) Cevher üretim uygulamalarına karar vermek, vardiya sorumlularını ve işçileri sevk ve idare
etmek,
d) Üretim sonuçlarını ve çıkartılan cevher kalitesini takip etmek, verimlilik hesaplamaları
yapmak,
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e) Üretimi aksatan problemlere yerinde ve zamanında müdahale etmek, edilmesini sağlamak,
f) Açık ocaktan, kırma-eleme tesislerine yapılan tüvenan cevher nakliyesine ait tüm iş ve
işlemleri yapmak,
g) Faaliyet alanındaki her tür makine ve ekipmanın bakım-onarım faaliyetlerini elektrik,
otomasyon ve mekanik bakım ve onarım birimleri ile iş birliği sağlayarak belirlemek, koruyucu, önleyici
bakımların ve onarımların zamanında yapılmasını sağlamak,
ğ) Açık İşletme Biriminde; “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dekapaj İşleri Yönergesi”
kapsamında yapılacak dekapaj ihalesi ile ilgili olarak, dekapaj ihale dosyasında yer alacak bilgi, belge ve
dokümanları hazırlayarak ÜK Dairesi Başkanlığına göndermek,
h)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

Dekapaj işlerinin koordinasyonu ve kontrollerini yapmak,
yıllık imalât haritasını Planlama Birimi ile iş birliği sağlayarak güncelleştirmek, açık ocaklarda üretim ve
dekapaj faaliyetlerini yönetmek,
20/09/2017 tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik bent.

ı) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 20/09/2017
İş programına uygun olarak ocak içi arama faaliyetlerini, saha sondaj
çalışmalarını Planlama Birimi ile koordineli olarak yerine getirmek, takip ve kontrol etmek,
tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik bent.

i) Saha denetlemesi yapmak, tespitlerini uygulamaya geçirmek, gerektiğinde ikinci ve/varsa
üçüncü vardiyalarda programsız denetimler yapmak,
YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla eklenen (i) bendinin devamı paragraf. Açık işletmede kullanılacak
patlayıcı maddenin yüklenici firma yoluyla temini, depolanması ve benzeri işlerin yürütümü için kurulan
kontrol teşkilatı komisyonuna katılmak, işlerin ilgili mevzuata uygun ve güvenli bir şekilde yürütülmesini
sağlamak.

j) Haftada en az bir kez vardiya âmirleri ve yüklenici temsilcileri ile toplantı yapmak,
k) Açık ocak üretim sorumlusu ve vardiya sorumluları tarafından tutulan ilgili kayıtları ve
istatistikleri kontrol etmek, Planlama Birimine ulaştırmak ve aylık faaliyet raporlarını hazırlamak,
l) Yöneticisine günlük olarak düzenli geri bildirimde bulunmak.
(5) Emet Bor İşletme Müdürlüğünde konsantratörlerle ile ilgili işler;
YK:10/12/2014 tarihli ve 598/12 sayılı kararıyla değişik başlık. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik başlık.

a) İşletmenin yıllık üretim plânına uygun olarak aylık ve haftalık üretim plânlarını hazırlamak,
b) Haftalık iş programını gerçekleşen üretimlere göre yenilemek,
c) Üretim sonuçlarını takip etmek, üretim ve verimlilik hesaplarını yapmak,
ç) Triyajda ayrılan cevher ve pasanın takibini yapmak,
d) İş programında belirtilen esaslar çerçevesinde, ocaktan gelen cevherin optimum düzeyde bir
verimle temizlenmesini sağlamak,
e) Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimiyle sürekli iş birliği sağlayarak; ocaklardan gelen cevher ve
konsantratörden çıkan yıkanmış cevherin, harmanlanmış konsantre ve öğütülmüş cevherlerin analizini
sağlamak,
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f) Üretilen cevher kalitesini takip etmek, günlük tenörlerin kayıtlarını tutmak,
g) Konsantratör çalışmalarını yerinde kontrol etmek, tespitleri uygulamaya geçirmek,
ğ) Günlük nakliye bildirimlerini vardiya âmirlerine ve operatörlere bildirmek,
h) Gölet seddeleri ve seviyelerinin kontrolünü yapmak, gerekli tedbirleri almak, tesislerin gölet
suyu ihtiyacını sağlamak, Mühendislik İşlemleri Birimi, Çevre Birimi ve Planlama Birimi ile koordineli
olarak atık göletleri ile ilgili sorunları ve gerekli olan çözüm ihtiyaçlarını belirlemek; ÜK ve TMH Dairesi
Başkanlıkları ile koordinasyon sağlayarak gerekli olan iş ve işlemlerin yapılmasını talep etmek,
ı) Gölet ve şlam pompa istasyonunun kontrolü ve bakımı ile ilgili her türlü işlemleri yapmak ve
takip etmek,
i) Konsantratör tesislerinin proses ve kullanma suyunun temini ve işletilmesini sağlamak, ilgili
birimlerle koordineli olarak bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek,
j) Gerektiğinde ikinci ve/varsa üçüncü vardiyalarda programsız denetimler yapmak, üretimi
aksatan problemlere yerinde müdahale etmek,
k) Haftada en az bir kez vardiya âmirleri ile ve yüklenici temsilcileri ile toplantı yapmak,
l) Vardiya sorumluları tarafından tutulan ilgili kayıtları ve istatistikleri kontrol etmek ve gerekli
önlemleri aldırmak, düzeltici faaliyetleri yaptırmak, ilgili kayıtları ve istatistiklerini tutmak,
m) Faaliyet alanıyla ilgili olarak işletmeye ait her tür makine ve ekipmanın bakım-onarım
faaliyetlerini elektrik, otomasyon ve mekanik bakım ve onarım birimleriyle iş birliği sağlayarak
belirlemek, koruyucu, önleyici bakımların ve onarımların zamanında yapılmasını sağlamak,
n) Yöneticisine günlük olarak düzenli geri bildirimde bulunmak.
F) Açık İşletme ve Kırma-Eleme Biriminin görev ve yetkileri
YK: 10/12/2014 tarihli ve 598/12 sayılı kararıyla kurulan birim görevleri

(1) Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde, açık işletme ve kırma-eleme birim sorumlusu; bu
Yönergenin 23 üncü maddesinin (C) bendinde ve 25 inci maddesinin (A) bendinde belirlenmiş ortak
görevlerle birlikte aşağıdaki tanımlanmış görevlerin iş süreci mantığı ile takip ve koordinasyonundan ve
yönetiminden sorumludur.
(2) Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde açık işletme ile ilgili tüm görevler; açık işletme ve kırmaeleme birim sorumlusunun koordinasyonu ve yönetiminde, açık ocak üretim sorumlularınca; kırma-eleme
ilgili tüm görevler ise; kırma-eleme üretim sorumlularınca yerine getirilir, takip ve koordine edilir.
(3) Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde açık işletme ile ilgili işler;
a) İşletmenin yıllık üretim plânına uygun olarak haftalık ve aylık üretim plânlarını hazırlamak,
b) Günlük üretim iş programını, çalışma plânını hazırlamak ve uygulamak,
c) Haftalık iş programını, gerçekleşen üretimlere göre yenilemek,
ç) Cevher üretim uygulamalarına karar vermek, vardiya sorumlularını ve işçileri sevk ve idare
etmek,
d) Üretim sonuçlarını ve çıkartılan cevher kalitesini takip etmek, verimlilik hesaplamaları
yapmak,
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e) Üretimi aksatan problemlere yerinde ve zamanında müdahale etmek, edilmesini sağlamak,
f) Açık ocaktan, kırma-eleme tesislerine yapılan tüvenan cevher nakliyesine ait tüm iş ve
işlemleri yapmak,
g) Faaliyet alanındaki her tür makine ve ekipmanın bakım-onarım faaliyetlerini elektrik,
otomasyon ve mekanik bakım ve onarım birimleri ile iş birliği sağlayarak belirlemek, koruyucu, önleyici
bakımların ve onarımların zamanında yapılmasını sağlamak,
ğ) Açık İşletme Biriminde; “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dekapaj İşleri Yönergesi”
kapsamında yapılacak dekapaj ihalesi ile ilgili olarak, dekapaj ihale dosyasında yer alacak bilgi, belge ve
dokümanları hazırlayarak ÜK Dairesi Başkanlığına göndermek,
h) Dekapaj işlerinin koordinasyonu ve kontrollerini yapmak, yıllık imalât haritasını Planlama
Birimi ile iş birliği sağlayarak güncelleştirmek, açık ocaklarda üretim ve dekapaj faaliyetlerini yönetmek,
ı) İş programına uygun olarak ocak içi arama faaliyetlerini, saha sondaj çalışmalarını Planlama
Birimi ile koordineli olarak yerine getirmek, takip ve kontrol etmek,
i) Saha denetlemesi yapmak, tespitlerini uygulamaya geçirmek, gerektiğinde ikinci ve/varsa
üçüncü vardiyalarda programsız denetimler yapmak,
Açık işletmede kullanılacak patlayıcı maddenin yüklenici firma yoluyla temini, depolanması ve
benzeri işlerin yürütümü için kurulan kontrol teşkilatı komisyonuna katılmak, işlerin ilgili mevzuata
uygun ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
j) Haftada en az bir kez vardiya âmirleri ve yüklenici temsilcileri ile toplantı yapmak,
k) Açık ocak üretim sorumlusu ve vardiya sorumluları tarafından tutulan ilgili kayıtları ve
istatistikleri kontrol etmek, Planlama Birimine ulaştırmak ve aylık faaliyet raporlarını hazırlamak,
l) Yöneticisine günlük olarak düzenli geri bildirimde bulunmak.
(4) Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde kırma-eleme ile ilgili işler;
a) Faaliyet alanı ve ürünler itibarıyla yıllık, aylık, haftalık üretim programını hazırlamak,
b) Faaliyetlerinde verimlilik ve kârlılığı ön plânda tutarak, üretimin; belirlenmiş üretim
programlarına, kalite standartlarına ve müşteri şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak,
c) Gelecek yılların üretimi ile ilgili kısa ve orta vadeli üretim plânlaması yapmak,
ç) Günlük üretim verilerini kayıt altına almak, üretimin performansını ve verimliliğini ölçmek ve
takip etmek, üretim hesaplamaları yapmak ve ilgili raporları hazırlayarak Planlama Birimine göndermek,
d) Ürünlerin kalite kontrollerini yaptırmak, ölçüm sonuçlarını takip etmek, imal edeceği her türlü
yarı mamul ve mamullerin kalitesinden doğrudan sorumlu olmak,
e) Üretilecek ürünün istenilen nitelikte olması ve üretimin kesintisiz sürmesi için diğer birimlerle
işbirliği yapmak, üretim kalitesi ve verimliliği açısından yerine getirilmesi gereken işlerde bürokrasi
arttırmadan uygulamaya almak,
f) Ürün kalitesi veya uygunluğu ya da üretim prosesi veya ekipmanı ile ilgili bir problem
çıktığında çözüm aramak ve çözüme yönelik iş birliği sağlamak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri
belirlemek ve uygulamak,
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g) Kırma-eleme sisteminin ve faaliyet alanındaki her tür makine ve ekipmanın periyodik
bakımlarını işletmenin bakım ve onarımından sorumlu birimlerle iş birliği sağlayarak yaptırmak ve takip
etmek,
ğ) Satışa sunulacak, işletme tesislerine beslenecek veya diğer işletmelerin üretimlerine girdi
olarak sevk edilecek kırılmış tüvenan cevherin talep edildiği tane boyutunda işlenmesinden önce;
işletmede ürünlerin stok ve sevkiyatının koordinasyonu, takibi ve yönetiminden sorumlu olan “Stok ve
Sevkiyat Birimi” ile mutabakat sağlayarak stoktan ürünü almak; kırma, eleme, harmanlama ve
homojenlendirme gibi işlemlerini yaptıktan sonra mutabakat sağlayarak “Stok ve Sevkiyat Birimi”ne
teslim etmek ve kayıtlarını tutmak,
h) Sorumluluğunda bulunan; kırma-eleme tesislerinin görev dağılımlarını gerçekleştirmek,
yapılan üretim işlemlerini yerinde kontrol etmek.
ı) Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimiyle sürekli iş birliği sağlayarak; açık ocaktan gelen cevherin
ve kırılmış tüvenan cevherlerin analizini sağlamak,
i) Günlük nakliye bildirimlerini vardiya âmirlerine ve operatörlere bildirmek,
j) Gerektiğinde ikinci ve/varsa üçüncü vardiyalarda programsız denetimler yapmak, üretimi
aksatan problemlere yerinde müdahale etmek,
k) Haftada en az bir kez vardiya âmirleri ile ve yüklenici temsilcileri ile toplantı yapmak,
l) Vardiya sorumluları tarafından tutulan ilgili kayıtları ve istatistikleri kontrol etmek ve gerekli
önlemleri aldırmak, düzeltici faaliyetleri yaptırmak, ilgili kayıtları ve istatistiklerini tutmak,
m) Faaliyet alanıyla ilgili olarak işletmeye ait her tür makine ve ekipmanın bakım-onarım
faaliyetlerini elektrik, otomasyon ve mekanik bakım ve onarım birimleriyle iş birliği sağlayarak
belirlemek, koruyucu, önleyici bakımların ve onarımların zamanında yapılmasını sağlamak,
n) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511
sayılı oluru ile değişik bent. Gölet seddeleri ve seviyelerinin kontrolünü yapmak, gerekli tedbirleri almak,
tesislerin gölet suyu ihtiyacını sağlamak, Mühendislik İşlemleri Birimi, Çevre Birimi ve Planlama Birimi
ile koordineli olarak atık göletleri ile ilgili sorunları ve gerekli olan çözüm ihtiyaçlarını belirlemek; ÜK ve
TMH Dairesi Başkanlıkları ile koordinasyon sağlayarak gerekli olan iş ve işlemlerin yapılmasını talep
etmek,
o) Gölet ve şlam pompa istasyonunun kontrolü ve bakımı ile ilgili her türlü işlemleri yapmak ve
takip etmek,
ö) Yöneticisine günlük olarak düzenli geri bildirimde bulunmak.
G) Cevher Kırma ve Öğütme Biriminin görev ve yetkileri
YK:10/12/2014 tarihli ve 598/12 sayılı kararıyla değişik başlık sıralaması.

(1) Cevher kırma ve öğütme birim sorumlusu; bu Yönergenin 23 üncü maddesinin (C) bendinde
ve 25 inci maddesinin (A) bendinde belirlenmiş ortak görevlerle birlikte aşağıdaki tanımlanmış
görevlerin iş süreci mantığı ile takip ve koordinasyonundan ve yönetiminden sorumludur.
(2) Cevher kırma ve öğütme görevleri; cevher kırma ve öğütme birim sorumlusunun
koordinasyonu ve yönetiminde, cevher kırma ve öğütme üretim sorumlusunca yerine getirilir, takip ve
koordine edilir.
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Bu kapsamda Emet Bor İşletme Müdürlüklerinin Cevher Kırma ve Öğütme Biriminin görevleri
aşağıda belirtilmiştir;
a) Faaliyet alanı ve ürünler itibarıyla yıllık, aylık, haftalık üretim programını hazırlamak,
b) Faaliyetlerinde verimlilik ve kârlılığı ön plânda tutarak, üretimin; belirlenmiş üretim
programlarına, kalite standartlarına ve müşteri şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak,
c) Gelecek yılların üretimi ile ilgili kısa ve orta vadeli üretim plânlaması yapmak,
ç) Günlük üretim verilerini kayıt altına almak, üretimin performansını ve verimliliğini ölçmek ve
takip etmek, üretim hesaplamaları yapmak ve ilgili raporları hazırlayarak Planlama Birimine göndermek,
d) Ürünlerin kalite kontrollerini yaptırmak, ölçüm sonuçlarını takip etmek, imal edeceği her türlü
yarı mamul ve mamullerin kalitesinden doğrudan sorumlu olmak,
e) Üretilecek ürünün istenilen nitelikte olması ve üretimin kesintisiz sürmesi için diğer birimlerle
işbirliği yapmak, üretim kalitesi ve verimliliği açısından yerine getirilmesi gereken işlerde bürokrasi
arttırmadan uygulamaya almak,
f) Ürün kalitesi veya uygunluğu ya da üretim prosesi veya ekipmanı ile ilgili bir problem
çıktığında çözüm aramak ve çözüme yönelik iş birliği sağlamak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri
belirlemek ve uygulamak,
g) Kırma, öğütme sisteminin ve faaliyet alanındaki her tür makine ve ekipmanın periyodik
bakımlarını işletmenin bakım ve onarımından sorumlu birimlerle iş birliği sağlayarak yaptırmak ve takip
etmek,
ğ) Satışa sunulacak, işletme tesislerine beslenecek veya diğer işletmelerin üretimlerine girdi
olarak sevk edilecek konsantre cevherin talep edildiği tane boyutunda işlenmesinden önce; işletmede
ürünlerin stok ve sevkiyatının koordinasyonu, takibi ve yönetiminden sorumlu olan “Stok ve Sevkiyat
Birimi” ile mutabakat sağlayarak stoktan ürünü almak; kırma, öğütme, harmanlama ve homojenlendirme
gibi işlemlerini yaptıktan sonra mutabakat sağlayarak “Stok ve Sevkiyat Birimi”ne teslim etmek ve
kayıtlarını tutmak,
h) Sorumluluğunda bulunan; kırma, homojenlendirme, harmanlama ve öğütme bölümlerinin
görev dağılımlarını gerçekleştirmek, yapılan üretim işlemlerini yerinde kontrol etmek.
ı) Yöneticisine günlük olarak düzenli geri bildirimde bulunmak.
Ğ) Kırma, Homojenlendirme ve Harmanlama Biriminin görev ve yetkileri
YK:10/12/2014 tarihli ve 598/12 sayılı kararıyla değişik başlık sıralaması.

(1) Kırma, Homojenlendirme ve Harmanlama birim sorumlusu; bu Yönergenin 23 üncü
maddesinin (C) bendinde ve 25 inci maddesinin (A) bendinde belirlenmiş ortak görevlerle birlikte
aşağıdaki tanımlanmış görevlerin iş süreci mantığı ile takip ve koordinasyonundan ve yönetiminden
sorumludur.
(2) Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde kırma, homojenlendirme ve harmanlama görevleri; birim
sorumlusunun koordinasyonu ve yönetiminde, kırma ve homojenlendirme üretim sorumlusunca yerine
getirilir, takip ve koordine edilir.
Bu kapsamda Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün Kırma, Homojenlendirme ve Harmanlama
Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Faaliyet alanı ve ürünler itibarıyla yıllık, aylık, haftalık üretim programını hazırlamak,
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b) Faaliyetlerinde verimlilik ve kârlılığı ön plânda tutarak, üretimin; belirlenmiş üretim
programlarına, kalite standartlarına ve müşteri şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak,
c) Gelecek yılların üretimi ile ilgili kısa ve orta vadeli üretim plânlaması yapmak,
ç) Farklı ocak ve farklı damarlardan üretilen konsantre cevherlerin işletmenin belirlediği kalite
standardını yakalamak için ürünlerin belirli oranda parçalanması, homojenlendirilmesi ve
harmanlanmasını sağlamak,
d) Günlük üretim verilerini kayıt altına almak, üretimin performansını ve verimliliğini ölçmek ve
takip etmek, üretim hesaplamaları yapmak ve ilgili raporları hazırlayarak Planlama Birimine göndermek,
e) Ürünlerin kalite kontrollerini yaptırmak, ölçüm sonuçlarını takip etmek, imal edeceği her türlü
yarı mamul ve mamullerin kalitesinden doğrudan sorumlu olmak,
f) Üretilecek ürünün istenilen nitelikte olması ve üretimin kesintisiz sürmesi için diğer birimlerle
işbirliği yapmak, üretim kalitesi ve verimliliği açısından yerine getirilmesi gereken işlerde bürokrasi
arttırmadan uygulamaya almak,
g) Ürün kalitesi veya uygunluğu ya da üretim prosesi veya ekipmanı ile ilgili bir problem
çıktığında çözüm aramak ve çözüme yönelik iş birliği sağlamak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri
belirlemek ve uygulamak,
ğ) Kırma, homojenlendirme ve harmanlama sisteminin ve faaliyet alanındaki her tür makine ve
ekipmanın periyodik bakımlarını işletmenin bakım ve onarımından sorumlu birimlerle iş birliği
sağlayarak yaptırmak ve takip etmek,
h) Satışa sunulacak, işletme tesislerine beslenecek veya diğer işletmelerin üretimlerine girdi
olarak sevk edilecek konsantre cevherin talep edildiği tane boyutunda işlenmesinden önce; işletmede
ürünlerin stok ve sevkiyatının koordinasyonu, takibi ve yönetiminden sorumlu olan “Stok ve Sevkiyat
Birimi” ile mutabakat sağlayarak stoktan ürünü almak; kırma, homojenlendirme ve harmanlama gibi
işlemlerini yaptıktan sonra mutabakat sağlayarak “Öğütme Birimi”ne teslim etmek ve kayıtlarını tutmak,
ı) Yöneticisine günlük olarak düzenli geri bildirimde bulunmak.
H) Öğütme Biriminin görev ve yetkileri
YK:10/12/2014 tarihli ve 598/12 sayılı kararıyla değişik başlık sıralaması.

(1) Öğütme birim sorumlusu; bu Yönergenin 23 üncü maddesinin (C) bendinde ve 25 inci
maddesinin (A) bendinde belirlenmiş ortak görevlerle birlikte aşağıdaki tanımlanmış görevlerin iş süreci
mantığı ile takip ve koordinasyonundan ve yönetiminden sorumludur.
(2) Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde öğütmeyle ilgili görevler; birim sorumlusunun
koordinasyonu ve yönetiminde, öğütme üretim sorumlusunca yerine getirilir, takip ve koordine edilir.
Bu kapsamda Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün Öğütme Biriminin görevleri aşağıda
belirtilmiştir;
a) Faaliyet alanı ve ürünler itibarıyla yıllık, aylık, haftalık üretim programını hazırlamak,
b) Faaliyetlerinde verimlilik ve kârlılığı ön plânda tutarak, üretimin; belirlenmiş üretim
programlarına, kalite standartlarına ve müşteri şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak,
c) Gelecek yılların üretimi ile ilgili kısa ve orta vadeli üretim plânlaması yapmak,
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ç) Günlük üretim verilerini kayıt altına almak, üretimin performansını ve verimliliğini ölçmek ve
takip etmek, üretim hesaplamaları yapmak ve ilgili raporları hazırlayarak Planlama Birimine göndermek,
d) Ürünlerin kalite kontrollerini yaptırmak, ölçüm sonuçlarını takip etmek, imal edeceği her türlü
yarı mamul ve mamullerin kalitesinden doğrudan sorumlu olmak,
e) Üretilecek ürünün istenilen nitelikte olması ve üretimin kesintisiz sürmesi için diğer birimlerle
işbirliği yapmak, üretim kalitesi ve verimliliği açısından yerine getirilmesi gereken işlerde bürokrasi
oluşturmadan uygulamaya almak,
f) Ürün kalitesi veya uygunluğu ya da üretim prosesi veya ekipmanı ile ilgili bir problem
çıktığında çözüm aramak ve çözüme yönelik iş birliği sağlamak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri
belirlemek ve uygulamak,
g) Öğütme sisteminin ve faaliyet alanındaki her tür makine ve ekipmanın periyodik bakımlarını
işletmenin bakım ve onarımından sorumlu birimlerle iş birliği sağlayarak yaptırmak ve takip etmek,
ğ) Öğütme tesislerine beslenecek cevherin “Kırma, Homojenlendirme ve Harmanlama Birimi” ile
mutabakat sağlayarak harmanlamadan ürünü almak öğütme ve paketleme işlemlerinden sonra “Stok ve
Sevkiyat Birimi”ne teslim etmek ve kayıtlarını tutmak,
h) Sorumluluğunda bulunan; Öğütme Tesislerinde müşteri talebi doğrultusunda belirtilen
mikronize ürünü hazırlamak, yapılan üretim işlemlerini yerinde kontrol etmek.
ı) Üretimi yapılan ancak kalite standardı uygun olmayan ürünleri tekrar tesise besleyerek uygun
ürün haline dönüşümünü sağlamak,
i) Üretilen ürününün paketlemesi, stoklanması ve stoktan yüklemesini sağlamak,
j) Yöneticisine günlük olarak düzenli geri bildirimde bulunmak.
I) Maden Üretim Biriminin görev ve yetkileri
YK: 08/07/2020 tarihli ve 823/1 sayılı kararıyla eklenen birim ve görevleri.

1) Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Müdürlüğüne bağlı Maden Üretim
Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Barit+Florit+NTE+Toryum kompleks cevher yatağının ekonomik olarak işletilebilmesi için
gerekli projeleri hazırlamak, üretim faaliyetlerinin projesine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
b) Barit+Florit+NTE+Toryum kompleks cevher yatağını işlettirmek, tüvenan cevherin istenilen
kalite standardını sağlayacak şekilde üretilmesine yönelik faaliyetleri yönetmek,
c) Üretilen cevherlere ait analizlerin yapılmasını ve kayıt altına alınmasını sağlamak,
ç) Ocak imalât ve döküm sahasının haritalarını güncelleştirmek,
d) İşletmenin faaliyetleri için ihtiyaç duyulan arazilerin vasıflarını tespit etmek, gerekli izinlerin
alınması ve/veya kamulaştırma işlemlerinin yapılması için ÜK Dairesi Başkanlığı’na göndermek,
e) Tüvenan cevher üretimine ilişkin tüm faaliyetlerin işletme bütçesi dâhilinde yürütülmesini
sağlamak,
f) Tüvenan cevher üretimi aşamasında oluşan atıkların yönetiminden sorumlu olmak,
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g) Arama faaliyetlerinin ve saha sondaj çalışmalarının ÜK Dairesi Başkanlığı ile koordineli
olarak yerine getirilmesini sağlamak ve takip etmek.
İ) Cevher Zenginleştirme Biriminin görev ve yetkileri
YK: 08/07/2020 tarihli ve 823/1 sayılı kararıyla eklenen birim ve görevleri.

1) Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Müdürlüğüne bağlı Cevher
Zenginleştirme Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Ocaktan sevk edilen tüvenan cevherin (Barit+Florit+NTE+Toryum kompleks cevherin) kırmaeleme işlemine tabi tutularak boyutlandırılmasını sağlamak,
b) Boyutlandırılan tüvenan cevherin, fiziksel zenginleştirme işlemlerine tabi tutularak barit, florit
ve bastnazit (NTE+Toryum içerikli) konsantrelerinin istenilen kalite standardını sağlayacak şekilde
üretilmesine yönelik faaliyetleri yönetmek,
c) Zenginleştirme işlemine tabi tutulan tüvenan cevher (Barit+Florit+NTE+Toryum kompleks
cevherin) ile üretilen barit, florit ve bastnazit (NTE+Toryum içerikli) konsantrelerine ait analizlerin
yapılmasını ve kayıt altına alınmasını sağlamak,
ç) Barit, florit ve bastnazit (NTE+Toryum içerikli) konsantrelerinin üretilmelerine ilişkin tüm
faaliyetlerin işletme bütçesi dâhilinde yürütülmesini sağlamak,
d) Barit, florit ve bastnazit (NTE+Toryum içerikli) konsantrelerinin üretimi aşamasında oluşan
atıkların yönetiminden sorumlu olmak.
J) Nadir Toprak Elementleri (NTE) Üretim Biriminin görev ve yetkileri
YK: 08/07/2020 tarihli ve 823/1 sayılı kararıyla eklenen birim ve görevleri.

1) Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Müdürlüğüne bağlı Nadir Toprak
Elementleri Üretim Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Bastnazit (NTE+Toryum içerikli) konsantresinden NTO ve/veya NTE ile toryum ürünlerinin
ayrı ayrı üretilmesini sağlamak,
b) NTO ve/veya NTE ile toryum ürünlerine ait analizlerin yapılmasını ve kayıt altına alınmasını
sağlamak,
c) NTO ve/veya NTE ile toryum üretilmelerine ilişkin tüm faaliyetlerin işletme bütçesi dâhilinde
yürütülmesini sağlamak,
ç) NTO ve/veya NTE üretimi aşamasında oluşan toryum ve atıkların yönetiminden sorumlu
olmak.
İşletme müdürlükleri yardımcı üretim birimleri ve yardımcı hizmet faaliyetleri, ortak
görevleri
MADDE 26- (1)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel

İşletme müdürlükleri organizasyon yapısına göre,
buhar, su ve enerji birimi yardımcı üretim; bakım ve onarım birimleri ve çevre birimi faaliyetleri ise
yardımcı hizmet niteliğinde olup, organizasyonda işletme müdür yardımcısına bağlı olarak görevler
yerine getirir.
Müdürlüğün 20/09/2017 tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik fıkra.

A) Buhar, Su ve Enerji Üretim, Elektrik, Otomasyon ve Mekanik Bakım ve Onarım
Birimleri Fabrikalar Bakım ve Onarım Birimleri ile Mekanik-Fabrikalar Bakım ve Onarım
Birimlerinin ortak görevleri
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YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 20/09/2017
tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik başlık.

a) Sorumluluğunda bulunan bölümlerin görev dağılımlarını gerçekleştirmek, yapılan işleri
yerinde kontrol etmek,
b) Birimin faaliyet alanında iş sağlığı ve iş güvenliği risklerinin önlenmesi ve koruyucu
hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri İşyeri Sağlık ve İş Güvenliği Birimi ile iş birliği
içinde belirlemek, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi ile ilgili görevlerin yerine
getirilmesini sağlamak, hizmet alımıyla çalıştırılan yüklenici işçilerinin de iş sağlığı ve iş güvenliği
standartlarına uygun çalıştırılması için gerekli önlemlerin alınmasını denetlemek,
c) Faaliyetlerin yürütümü aşamasında Çevre Birimiyle iş birliği içinde çevrenin korunması,
emisyonların azaltılması, sınır değerlerin aşılmaması ve çevre kirliliğine yol açabilecek etkenler için
gerekli önlemlerin alınmasını plânlamak ve uygulamak,
ç) Kadrolu işçilerin iş başı eğitimlerinin içeriğini ve yöntemlerini belirlemek, eğitim faaliyetleri
yönüyle İnsan Kaynakları Birimiyle iş birliği içinde çalışarak yeni işe giren veya iş değiştiren işçilerin
eğitimini uygulamak ve/veya uygulanmasını sağlamak, işçi yönetimi ve iş organizasyonu yapmak,
d) Tedarikçi firma bünyesinde çalıştırılan yüklenici sorumluları ve işçilerinin eğitimlerini,
oryantasyon eğitimlerini kontrol etmek, yüklenici sorumluları ve işçilerinin çalışma kural, sistem ve
üsluplarını yönetmek,
e) Kadrolu işçi performansını ve devamlılıklarını takip etmek,
f) Birim personelinin almış olduğu eğitimlerin iş sonuçlarına olan etkisini ölçmek, gözlem
yapmak, İnsan Kaynakları Birimine göndermek,
g) Birimin faaliyet alanında çalışan kadrolu işçilerin vardiya plânını hazırlamak, İnsan Kaynakları
Birimine göndermek, uygulamasını ve işçilerin performansını takip etmek, vardiya düzenini sağlamak,
ğ) Varsa yüklenici çalışmalarını, uygulama performanslarını denetlemek ve takip etmek,
h) Birimin yıllık satın alma plânını hazırlamak, işletme organizasyon yapılarına göre; Satınalma
ve Malzeme Yönetim Birimine göndermek, faaliyet alanıyla ilgili konularda yapılacak ihaleler için teknik
şartname ve yaklaşık maliyet hazırlamak, birimi içindeki satın alma iş ve işlemlerini ve satın alma
taleplerini plâna uygun olarak yapmak, teminini sağlamak,
ı) Faaliyet alanında kullanılan ölçü ve tartı aletleri, sistem ve ekipmanların kalibrasyon plânının
hazırlanmasında Otomasyon Bakım ve Onarım Birimine gerekli olan desteği sağlamak, plâna uygun
olarak kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak,
i) Entegre yönetim sistemince öngörülen uygulamaları gerçekleştirmek,
j) Faaliyetleriyle ilgili olarak haftada en az bir kez toplantı düzenlemek,
k) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
B) Mülga.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 20/09/2017
tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile mülga görev tanımları.

C) Buhar, Su ve Enerji Üretim Biriminin görev ve yetkileri
(1)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

20/09/2017 tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik fıkra.

Buhar, Su ve Enerji Üretim Birim Sorumlusu; bu Yönergenin
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23 üncü maddesinin (C) bendinde, 26 ncı maddesinin (A) bendinde belirlenmiş ortak görevlerle birlikte
mekanik, elektrik, otomasyon bakım ve onarım faaliyetlerinin ve aşağıdaki tanımlanmış görevlerin iş
süreci mantığı ile takip ve koordinasyonundan ve yönetiminden sorumludur.
(2) Buhar, Su ve Enerji Üretim Birim Sorumlusu, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin
Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen enerji
yöneticiliği görevlerinin işletmedeki uygulamalarından sorumludur. Bu görevi yerine getirirken; elektrik
bakım ve onarım birim sorumlusuyla koordineli olarak çalışır.
(3)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

Buhar, Su ve Enerji Üretim Birim Sorumlusu; bakım ve
onarım faaliyetlerinin maliyet boyutuyla izlenmesini, kullanılan her türlü malzemenin kullanım sürecini
ve hangi işte kullanıldığını kayıt altına alarak ambar kayıt sistemiyle bütünleşik bir şekilde takibini ve
yedek malzeme yönetimini, bilgilerin zamanında, tam ve doğru bilgi olarak KKY Sistemine işlenmesini
sağlar.
20/09/2017 tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik fıkra.

Süreklilik arz eden bir uygulamayla; bakım işçilerine, ilgili personele; operasyonel seviyede ve iş
başı eğitimleri şeklinde operatör eğitimleri olarak verilmesi gereken eğitimleri tespit ve teklif eder,
verilen eğitimlerin iş süreçlerine etkisini izler.
(4) Buhar, Su ve Enerji Üretim biriminin tüm görevleri; Buhar, Su ve Enerji Üretim Birim
Sorumlusunun koordinasyonu ve yönetiminde; Buhar Santrali İşletme Sorumlusu, Enerji Santrali İşletme
Sorumlusu, Buhar-Enerji Mekanik Bakım ve Onarım Sorumlusu, Su Kaynağı İşletme Sorumlusu ve Su
İşleri Bakım ve Onarım Sorumlusunca yerine getirilir, takip ve koordine edilir. Buna bağlı olarak
işletmenin buhar santrali ile enerji santrali faaliyetleri; görev alanlarına göre buhar santrali ve enerji
santrali işletme sorumlularınca, buhar ve enerji santrallerinin mekanik, elektrik, otomasyon bakım ve
onarım faaliyetleri ise; buhar ve enerji mekanik, elektrik, otomasyon bakım ve onarım sorumlularınca
yerine getirilir.
(5) Su kaynağı işletme sorumlusu ve su işleri bakım ve onarım sorumlusu; işletmede, fabrika ve
diğer üretim sistemlerindeki plânlı duruşlar öncesinde bakım faaliyetlerini ilgili bölümlerle de işbirliği ve
koordinasyon sağlayarak detaylı olarak önceden plânlar. Kullanım ömrünü uzatan, erken müdahaleyi ön
plânda tutan ve arızaları önleyici “periyodik, önleyici ve kestirimci bakım ve onarım” süreçlerini,
faaliyet alanındaki bakım ve onarım süreçleriyle ilgili TPM bakım yönetimini uygular ve işletilmesini
sağlar.
İşletmede su kaynağı ihtiyacının programlanması, işletilmesi, verimliliğinin sağlanması, tüketim
ve maliyetin izlenmesi ve değerlendirilmesi, su kaynağı işletme sorumlularınca sağlanır.
(6) İşletmenin fabrikaları ile Buhar, Su ve Enerji Üretim Biriminin ihtiyacı olan demineralize su
ve yumuşak su üretiminin sağlanması, sistemlerin emniyetli ve verimli olarak işletilmesi, bakım ve
onarımlarının yapılması; su işleri bakım ve onarım sorumlularınca yerine getirilir.
(7)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

Buhar, Su ve Enerji Üretim Birimi görev alanında; Elektrik,
Otomasyon ve Mekanik Bakım ve Onarım Sorumluları teknik yönden kendi birim sorumlusuna, idari
yönden Buhar, Su ve Enerji Üretim Birim sorumlusuna bağlı olarak görevlerini yerine getirir.
20/09/2017 tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik fıkra.

(8)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

İşletmenin tüm bakım ve onarım süreçlerinin planlanması,
takibi ve koordinasyonundan sorumlu olan “Elektrik Bakım ve Onarım Birimi”, “Otomasyon Bakım ve
Onarım Birimi” ve “Mekanik Bakım ve Onarım Birimi”, “Mekanik-Fabrikalar Bakım ve Onarım Birimi”
Buhar, Su ve Enerji Üretim Biriminin bakım ve onarım faaliyetlerine işçilik desteği sağlar.
20/09/2017 tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik fıkra.
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(9) Sorumlularca, görevler yerine getirilirken, faaliyetlerin ve sorumlu oldukları prosesten elde
edilen çıktıların üretim süreci içerisinde istenilen kalite ve düzeyde olması, verimlilik ve kârlılık
unsurlarının ön planda tutulması ve faaliyetlerin takip ve koordine edilmesi esastır.
Sorumlular, yöneticisine günlük olarak düzenli geri bildirimde bulunurlar. Bu kapsamda birimin
görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Buhar ve enerji üretimi ile ilgili görevler;
1) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
İşletmenin üretim programı ve üretim dışındaki diğer faaliyetlerini de
esas alarak buhar, doğal gaz ve elektrik ihtiyaçlarını belirlemek ve programlamak, merkez teşkilatında
TMH Dairesi Başkanlığına ve işletmenin Planlama Birimine göndermek,
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik alt bent.

2) YK:10/12/2014 tarihli ve 598/12 sayılı kararıyla değişik alt bent. İşletmede buhar ve özgül enerji tüketimi, mal
üretimi ile enerji tüketimi ilişkisini, enerji maliyetlerini, işletmenin enerji yoğunluğunu organizasyon
yapılarına göre fabrika birimleri, açık işletme ve konsantratör birimi, açık işletme ve kırma-eleme birimi,
kırma ve öğütme birimi, konsantratör, açık ocak ve işletmenin diğer birimleri itibarıyla izlemek,
faaliyetlerin; buhar ve elektrik üretim ve tüketim programlarına göre gerçekleşmelerini izlemek,
3) Buhar üretim ve tüketimi sonuçlarına ait bilgileri gerçek verilere dayalı olarak takip etmek,
buhar sayaç okumalarını gerçekleştirmek, işletmenin performans ölçümünde kullanılacak veri olarak
“Elektrik Bakım Onarım Birimi”ne ve “Planlama Birimi”ne göndermek,
4) Tesislerde ve iş yerlerinde enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji
maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının
ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması ve gerekli önlemleri almak, işletmenin ilgili birimleriyle
çalışmalar yapmak,
5) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
Buhar ve elektrik üretiminin geliştirilmesi, işletilmesi,
değerlendirilmesi, kontrolü ve verimliliği ile ilgili çalışmalarda konu alanlarına göre işletme birimleriyle,
merkez teşkilâtında ise TMH ve TG Dairesi Başkanlıklarıyla iş birliği sağlamak,
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik alt bent.

6) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
Buhar ve elektrik üreten sistemler ve tüketen ekipmanların, iletim
hatlarının ve tesisatının; bakım ve verimliliklerinin sağlanması, verimliliklerin izlenmesi, buhar ve enerji
kayıplarını azaltma ve iyileştirme programları geliştirilmesi ve uygulanması, yapılabilecek proje tadilat ve
revizyonların belirlenmesi ve uygulanması, yeni teknolojilere uygun hâle getirilmesi çalışmalarını
elektrik, otomasyon, mekanik bakım onarım birimleri ile TMH Dairesi Başkanlığıyla koordinasyon içinde
yapmak, tespit edilen aksaklıkların ve arızaların giderilmesini sağlamak,
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik alt bent.

7) İşletmenin buhar üretiminde kullandığı yakıt ihtiyacının karşılanmasını sağlamak, yakıtların
emniyetli bir şekilde kullanılmasını, verimli olarak işletilmesini sağlayıcı tedbirleri almak, gerekli olan
kontrolleri yapmak.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 20/09/2017
tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile eklenen bentler.

8) Tesislerde yapılan proje iyileştirme ve revizyonlardan kaynaklanan enerji kazanımını veya
enerji tüketim artışını tespit etmek, birim üretim başına enerji tüketimine olan etkilerini belirlemek,
9) Yeni kurulan sistemlerin deneme çalışmalarını işletmenin ilgili birimleriyle iş birliği
sağlayarak yapmak,
10) Buhar ve elektrik sistemleri ile ilgili ihtiyaçları zamanında belirlemek, ihtiyaç duyulan
stoklarının yeterli düzeyde bulunması için önlemler almak,
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11) Buhar santrali otomasyonunu takip etmek, yönetmek,
12) İşletmenin buhar ve elektrik üretme kapasitesi ile işletme faaliyetleri için ihtiyaç duyulan
buhar ve elektrik ihtiyacını kıyaslamak, ihtiyaç duyulan kapasiteyi ve enerji kaynaklarını belirlemek,
işletmenin ilgili birimleri ile TMH Dairesi Başkanlığıyla koordinasyon içinde kısa orta ve uzun vadede
buhar ve elektrik ihtiyaç planlaması yapmak, yeni yatırım ihtiyacını belirlemek,
13) Birimin faaliyet alanına giren konularda, mevcut sözleşmelerin takip ve kontrolünü yapmak,
14) İşletmenin buhar ve enerji üretim-tüketim ilişkisini ve maliyetlerini özetleyen aylık rapor
hazırlamak, tasarruf ve verimliliğe yönelik çalışmalar yapmak ve tespit edilen hususları ilgili birimle
paylaşmak,
15) Elektrik Bakım ve Onarım Birimiyle iş birliği sağlayarak vardiyalarda yeterli ehliyetli
elektrikçi bulundurulmasını sağlamak.
b) Su üretimi ve sistemleriyle ile ilgili görevler;
1) İşletmenin; üretim birimlerinin ve üretim dışındaki diğer faaliyetlerini esas alarak yıllık ham
su, yumuşak su, demineralize su ihtiyacını ve maliyetini programlamak ve Planlama Birimine göndermek,
2) Demineralizasyon sisteminden çıkan demineralize suyun buhar kazanlarında kullanılması için
gerekli olan özellikleri taşımasını sağlamak ve kontrol etmek,
3) Suyun nitelikleri ve özellikleriyle ilgili birimlerle koordineli çalışmak,
4) İşletmenin; ham su, yumuşak su, demineralize su ihtiyacını karşılamak, üretim ve tüketimlerin
programlarına göre gerçekleşmelerini izlemek ve tespit edilen aksaklıkları çözümlemek,
5) Su üreten sistemler ve tüketen ekipmanların, tesisatın; bakım ve verimliliklerine yönelik
envanter hazırlamak, verimliliklerini izlemek, su kayıplarını ve israfını azaltma ve iyileştirme programları
geliştirmek ve uygulanması için gerekli faaliyet ve önlemleri gerçekleştirmek,
6) İşletmenin proses suyunun temini, proses suyu hatlarının ve pompalarının bakımı, onarımı,
yenilenmesi, değiştirilmesi ile teçhizatının emniyetli ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak,
7) Ham su, yumuşak su, demineralize su üretimi ve tüketim sonuçlarının kayıtlarını tutmak,
maliyetlerini ve üretim ve su tüketim ilişkisini, su kaynağının birim ürün maliyetindeki payını özetleyen
“su kaynağı faaliyet raporu”nu hazırlamak, işletmenin performans ölçümünde kullanılacak veri olarak
Planlama Birimine göndermek, istatistiği bilgilerin Teşekkülün Eti YBS içinde veri girişlerini zamanında
yapmak,
8)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünde
İşletmenin fabrika sahasında, iş yerlerinde ve sosyal tesislerine içme ve kullanma suyunu sağlamak, su
sistemlerinin, tesisatın, ısıtma tesisleri ve teçhizatının emniyetli ve verimli olarak işletilmesini teminen
bakım ve onarımlarını yapmak.
20/09/2017 tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile eklenen bent.

Ç) Mülga.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 20/09/2017
tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile mülga görev tanımları.

D) Elektrik Bakım ve Onarım Biriminin görev ve yetkileri
(1) YK:10/11/2021 tarihli ve 880/10 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük
Elektrik bakım ve
onarım birim sorumlusu; otomasyon ve mekanik bakım ve onarım birim sorumluları ve buhar, su ve
Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 20/09/2017 tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik fıkra.
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enerji üretim birim sorumlusuyla tam bir iş birliği içinde görevlerin yerine getirilmesini sağlar. Bu iş
birliğine ilave olarak, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları ve Emet Bor İşletme Müdürlüklerinde elektrik
bakım ve onarım birim sorumlusu, Sülfürik Asit Fabrika Birim Sorumlusuyla da tam bir iş birliği içinde
çalışır ve işçilik desteği sağlar.
Elektrik bakım ve onarım birim sorumlusu, bu Yönergenin 23 üncü maddesinin (C) bendinde ve
26 ncı maddesinin (A) bendinde belirlenmiş ortak görevlerle birlikte aşağıdaki tanımlanmış görevlerin iş
süreci mantığı ile takip ve koordinasyonundan ve yönetiminden sorumludur.
(2)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

20/09/2017 tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik fıkra. Kırka

ve Emet Bor İşletme Müdürlükleri ile Bandırma Bor ve
Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünde; elektrik bakım ve onarım birim sorumlusu, işletmenin enerji
yöneticiliği ile ilgili faaliyetlerini yerine getirmekten sorumlu olan Buhar, su ve enerji üretim birim
sorumlusunun enerji yöneticiliği işlerine destek verir, koordineli olarak görev yapar.
(3) Bigadiç Bor işletme Müdürlüğünde; elektrik bakım ve onarım birim sorumlusu, Enerji
Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci
maddesinde belirtilen enerji yöneticiliği görevlerinin işletmedeki uygulamalarından sorumludur.
(4)

YK:10/11/2021 tarihli ve 880/10 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük

Elektrik Bakım ve
Onarım Sorumluları; Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları ve Emet Bor İşletme Müdürlüklerinin “Sülfürik
Asit Fabrika Birimi”nde ve işletmelerin buhar, su ve enerji üretimi faaliyet alanıyla ilgili olarak idari
yönden görev yaptığı fabrikanın birim sorumlusuna; teknik yönden kendi birim sorumlusuna bağlı olarak
görevlerini yerine getirir.
Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 20/09/2017 tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik fıkra.

(5) Elektrik bakım ve onarım birim sorumlusu; işletmede, fabrika ve diğer üretim sistemlerindeki
plânlı duruşlar öncesinde bakım faaliyetlerini ilgili bölümlerle de işbirliği ve koordinasyon sağlayarak
detaylı olarak önceden plânlar. Kullanım ömrünü uzatan, erken müdahaleyi ön plânda tutan ve arızaları
önleyici “periyodik, önleyici ve kestirimci bakım ve onarım” süreçlerini yönetir. Elektrik bakım ve onarım
süreçleriyle ilgili TPM bakım yönetimini uygular ve işletilmesini sağlar.
Süreklilik arz eden bir uygulamayla; bakım işçilerine, ilgili personele; operasyonel seviyede ve iş
başı eğitimleri şeklinde operatör eğitimleri olarak verilmesi gereken eğitimleri tespit ve teklif eder,
verilen eğitimlerin iş süreçlerine etkisini izler.
Bakım ve onarım faaliyetlerinin maliyet boyutuyla izlenmesini, kullanılan her türlü malzemenin
kullanım sürecini ve hangi işte kullanıldığını kayıt altına alarak ambar kayıt sistemiyle bütünleşik bir
şekilde takibini ve yedek malzeme yönetimini, bilgilerin zamanında, tam ve doğru bilgi olarak Teşekkülün
Yönetim Bilgi Sistemine (Eti YBS) işlenmesini sağlar.
(6) Fabrika birimlerinin buhar ve enerji işleri; işletme müdürlüklerinin pozisyon yapısına göre
buhar-enerji işleri bakım ve onarım, enerji işleri bakım ve onarım, elektrik bakım ve onarım
sorumlusunca yerine getirilir.
Bu kapsamda birimin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
İşletmenin üretim programı ve üretim dışındaki diğer faaliyetlerini de
esas alarak elektrik ihtiyaçlarını belirlemek ve programlamak, merkez teşkilatında TMH Dairesi
Başkanlığına ve işletmenin Planlama Birimine göndermek.
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent.

b) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
Buhar ve elektrik üreten sistemler ve tüketen ekipmanların, iletim
hatlarının ve tesisatının; bakım ve verimliliklerine yönelik envanter hazırlanması, verimliliklerin
izlenmesi, buhar ve enerji kayıplarını azaltma ve iyileştirme programları geliştirilmesi ve uygulanması,
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent.
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yapılabilecek proje tadilat ve revizyonların belirlenmesi ve uygulanması, yeni teknolojilere uygun hâle
getirilmesi çalışmalarını işletme müdürlükleri organizasyon yapılarına göre elektrik, otomasyon, mekanik
bakım onarım birimleri ile ana üretim birimi sorumluları, TMH Dairesi Başkanlığıyla koordinasyon
içinde yapmak, tespit edilen aksaklıkların ve arızaların giderilmesini sağlamak,
c) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
İşletmenin elektrik üretme kapasitesi ile işletme faaliyetleri için ihtiyaç
duyulan buhar ve elektrik ihtiyacını kıyaslamak, ihtiyaç duyulan kapasiteyi ve enerji kaynaklarını
belirlemek, işletmenin ilgili birimleri ile TMH Dairesi Başkanlığıyla koordinasyon içinde kısa orta ve
uzun vadede buhar ve elektrik ihtiyaç planlaması yapmak, yeni yatırım ihtiyacını belirlemek,
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent.

ç)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

Buhar, su ve enerji üretimi faaliyet alanını içeren enerji
sistemlerinin altı aylık ve yıllık “buhar ve elektrik sistemleri bakım-onarım plânını” yapmak, sistemli bir
bakım yönetimi kurmak, tesislerdeki plânlı duruşlar öncesinde bakım faaliyetlerini detaylı olarak önceden
plânlamak, elektrik bakım ve onarımlarını yapmak,
20/09/2017 tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik bent.

d) Tesislerdeki enerjinin devamlılığı hususunda gerekli önlemleri almak, elektrik enerjisi üreten
sistemler ile tüketen ekipmanların periyodik, önleyici ve kestirimci bakım uygulamalarının yapılmasını
sağlamak, gerektiğinde işletme dışı diğer ilgililerle temas kurmak,
e) Buhar ve elektrik sistemlerinin, enerji ve sistemlerinin bakım-onarımlarının izlenecek olan
istatistik konularını Buhar ve Enerji Biriminin ilgili sorumlularıyla iş birliği sağlayarak, izleme süreç ve
tablolarını maliyet boyutunu da dikkate alarak belirlemek ve takip etmek, bakım-onarım istatistik
bilgilerin Eti YBS kapsamında girişlerini yapmak, ayrıca bilgileri, performansın değerlendirilmesi için
Planlama Birimine göndermek, tespit edilen olumsuzlukları ilgili birimlerle de iş birliği sağlayarak
çözümlemek,
f) Elektrik üretim ve tüketimi sonuçlarına ait bilgileri gerçek verilere dayalı olarak takip etmek,
işletmenin performans ölçümünde kullanılacak veri olarak “Planlama Birimi”ne göndermek,
g) Tesislerde ve iş yerlerinde enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji
maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının
ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasını; Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında
Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde görevlerini yerine getirmek,
ğ) Faaliyet alanında kullanılan enerji sistem ve ekipmanların kalibrasyon plânının
hazırlanmasında Otomasyon Bakım ve Onarım Birimine gerekli olan desteği sağlamak, plâna uygun
olarak kanunî süresi içinde kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak,
h) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
Elektrik Dağıtım Şirketi ile yapılacak anlaşmalarda, TMH Dairesi
Başkanlığı kanalıyla Piyasa Mali Uzlaştırma ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nezdinde gerekli
girişimde bulunmak, dağıtım şirketine ödenmesi gereken sistem kullanım bedeli ve benzeri faturaları takip
etmek.
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent.

ı) Tesislerin, elektrikle ilgili makine, teçhizat ve tesisatın, enerji sistemlerinin; işletme iş
yerlerinin ve sosyal tesislerin elektrikle ilgili makine, teçhizat ve tesisatının emniyet kontrollerini
yapmak, emniyetli bir şekilde çalışmasını, vardiyalarda yeterli ehliyetli elektrikçi bulundurulmasını
sağlamak,
i) Yeni kurulan sistemlerin deneme çalışmalarını ilgili birim sorumlularıyla koordinasyon
sağlayarak yapmak,
j) Üretim bölümlerinde gerekli olan sayaç ve benzeri cihazların yerlerini tespit ederek satın
alınmasını ve montajını sağlamak,
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k) Arızalanan elektrik motorlarının bobin sarımlarını yapmak veya yaptırmak,
l) İşletme müdürlüğünün telefon santrali ve benzeri iletişim sistemlerinin bakım-onarımını
yapmak veya yaptırmak.
m) Yüklenici firmalara verilen elektrik enerjisi miktarının tespit edilerek ilgili birimlerle
koordinasyonu sağlayarak, faturalandırılmasını sağlamak,

E) Otomasyon Bakım ve Onarım Biriminin görev ve yetkileri
(1) Otomasyon bakım ve onarım birim sorumlusu, bu Yönergenin 23 üncü maddesinin (C)
bendinde ve 26 ncı maddesinin (A) bendinde belirlenmiş ortak görevlerle birlikte aşağıdaki tanımlanmış
görevlerin iş süreci mantığı ile takip ve koordinasyonundan ve yönetiminden sorumludur.
(2)

YK:10/11/2021 tarihli ve 880/10 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük

Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 20/09/2017 tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik fıkra. Otomasyon

bakım ve
onarım birim sorumlusu; elektrik ve mekanik bakım ve onarım birim sorumluları ve buhar, su ve enerji
üretim birim sorumlusuyla tam bir iş birliği içinde görevlerin yerine getirilmesini sağlar. Bu iş birliğine
ilave olarak, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları ve Emet Bor İşletme Müdürlüklerinde otomasyon bakım
ve onarım birim sorumlusu, Sülfürik Asit Fabrika Birim Sorumlusuyla da tam bir iş birliği içinde çalışır
ve işçilik desteği sağlar.
(3) YK:10/11/2021 tarihli ve 880/10 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük
Bandırma Bor ve
Asit Fabrikaları ve Emet Bor İşletme Müdürlüklerinin Sülfürik Asit Fabrika Biriminde ve işletmelerin
buhar, su ve enerji üretimi faaliyet alanıyla ilgili olarak yapılacak otomasyon bakım ve onarım işleri
idari yönden bu birimlerin birim sorumlusuna, teknik yönden kendi birim sorumlusuna bağlı olarak
görevler yerine getirilir.
Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 20/09/2017 tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik fıkra.

(4) Otomasyon bakım ve onarım birim sorumlusu; işletmede, fabrika ve diğer üretim
sistemlerindeki plânlı duruşlar öncesinde bakım faaliyetlerini ilgili bölümlerle de işbirliği ve
koordinasyon sağlayarak detaylı olarak önceden plânlar. Kullanım ömrünü uzatan, erken müdahaleyi ön
plânda tutan ve arızaları önleyici “periyodik, önleyici ve kestirimci bakım ve onarım” süreçlerini yönetir.
Otomasyon bakım ve onarım süreçleriyle ilgili TPM bakım yönetimini uygular ve işletilmesini sağlar.
Süreklilik arz eden bir uygulamayla; bakım işçilerine, ilgili personele; operasyonel seviyede ve iş
başı eğitimleri şeklinde operatör eğitimleri olarak verilmesi gereken eğitimleri tespit ve teklif eder,
verilen eğitimlerin iş süreçlerine etkisini izler.
Bakım ve onarım faaliyetlerinin maliyet boyutuyla izlenmesini, kullanılan her türlü malzemenin
kullanım sürecini ve hangi işte kullanıldığını kayıt altına alarak ambar kayıt sistemiyle bütünleşik bir
şekilde takibini ve yedek malzeme yönetimini, bilgilerin zamanında, tam ve doğru bilgi olarak Teşekkülün
Yönetim Bilgi Sistemine (Eti YBS) işlenmesini sağlar.
(5) Fabrika birimlerinin otomasyon bakım ve onarım işleri; otomasyon bakım ve onarım
sorumlusunca yerine getirilir.
Bu kapsamda birimin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent. Buhar ve elektrik üreten sistemler ve tüketen ekipmanların, iletim
hatlarının ve tesisatının; bakım ve verimliliklerine yönelik envanter hazırlanması, verimliliklerin
izlenmesi, buhar ve enerji kayıplarını azaltma ve iyileştirme programları geliştirilmesi ve uygulanması,
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yapılabilecek proje tadilat ve revizyonların belirlenmesi ve uygulanması, yeni teknolojilere uygun hâle
getirilmesi çalışmalarını işletme müdürlükleri organizasyon yapılarına göre elektrik, otomasyon, mekanik
bakım onarım birimleri ile ana üretim birimi sorumluları, TMH Dairesi Başkanlığıyla koordinasyon
içinde yapmak, tespit edilen aksaklıkların ve arızaların giderilmesini sağlamak,
b) İşletmenin otomasyon sistemlerinin altı aylık ve yıllık bakım-onarım plânını hazırlamak,
sistemli bir bakım yönetimi kurmak, tesislerdeki plânlı duruşlar öncesinde bakım faaliyetlerini detaylı
olarak önceden plânlamak, otomasyon bakım ve onarımlarını yapmak,
c) Tesislerin otomasyon sistemlerinin emniyet kontrollerini yapmak, emniyetli bir şekilde
çalışmasını sağlamak,
ç) Otomasyon sistemlerinin bakım-onarımlarının izlenecek olan istatistik konularını, izleme süreç
ve tablolarını maliyet boyutunu da dikkate alarak belirlemek ve takip etmek, bakım-onarım istatistik
bilgilerin Eti YBS kapsamında girişlerini yapmak, ayrıca bilgileri, performansın değerlendirilmesi için
Planlama Birimine göndermek, tespit edilen olumsuzlukları ilgili birimlerle de iş birliği sağlayarak
çözümlemek,
d) İşletme müdürlüğünde gerekli bilgilerin otomasyon ve bilişim sistemleri marifetiyle elde
edilmesini amaçlayan merkezi kontrol sistemi ile işletmenin lokal otomasyon sistemleri arasında bağlantı
kurulmasına ilişkin çalışmalara aktif destek sağlamak, işletme bünyesindeki merkezi kontrol sisteminin
işleyişindeki aksaklıkları gidermek,
e) İşletmenin ölçü kalibrasyon laboratuvarında yapılacakların dışında kalan kantar, ölçü ve tartı
aletleri, sistem ve ekipmanların kalibrasyon plânı ilgili birimlerle iş birliği sağlayarak hazırlamak;
Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimi ile koordineli olarak kanunî süresi içinde kalibrasyonlarının
yapılmasını sağlamak; Kalibrasyon planından bir sureti Entegre Yönetim Sistemi iş ve işlemlerinden
sorumlu olan Planlama Birimine göndermek.
F) Fabrikalar Bakım ve Onarım Biriminin görev ve yetkileri
(1) Fabrikalar Bakım ve Onarım Birim Sorumlusu, bu Yönergenin 23 üncü maddesinin (C)
bendinde ve 26 ncı maddesinin (A) bendinde belirlenmiş görevlerle birlikte aşağıdaki tanımlanmış
görevlerin iş süreci mantığı ile takip ve koordinasyonundan ve yönetiminden sorumludur.
(2)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

Fabrikalar Bakım ve Onarım birim sorumlusu; elektrik ve
otomasyon bakım ve onarım birim sorumluları ve buhar, su ve enerji üretim birim sorumlusuyla tam bir iş
birliği içinde görevlerin yerine getirilmesini sağlar.
20/09/2017 tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik fıkra.

(3) Fabrikaların mekanik bakım ve onarım işleri; konu alanlarına göre, mekanik, genel bakım ve
onarım sorumlularınca yerine getirilir.
(4) Fabrikalar Bakım ve Onarım Sorumlusu; işletmede, fabrika ve diğer üretim sistemlerindeki
plânlı duruşlar öncesinde bakım faaliyetlerini ilgili bölümlerle de işbirliği ve koordinasyon sağlayarak
detaylı olarak önceden plânlar. Kullanım ömrünü uzatan, erken müdahaleyi ön plânda tutan ve arızaları
önleyici “periyodik, önleyici ve kestirimci bakım ve onarım” süreçlerini yönetir. Mekanik bakım ve
onarım süreçleriyle ilgili TPM bakım yönetimini uygular ve işletilmesini sağlar.
Süreklilik arz eden bir uygulamayla; bakım işçilerine, ilgili personele; operasyonel seviyede ve iş
başı eğitimleri şeklinde operatör eğitimleri olarak verilmesi gereken eğitimleri tespit ve teklif eder,
verilen eğitimlerin iş süreçlerine etkisini izler.
Bakım ve onarım faaliyetlerinin maliyet boyutuyla izlenmesini, kullanılan her türlü malzemenin
kullanım sürecini ve hangi işte kullanıldığını kayıt altına alarak ambar kayıt sistemiyle bütünleşik bir
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şekilde takibini ve yedek malzeme yönetimini, bilgilerin zamanında, tam ve doğru bilgi olarak Teşekkülün
Yönetim Bilgi Sistemine (Eti YBS) işlenmesini sağlar.
Bu kapsamda birimin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) İşletmede, fabrika ve diğer üretim sistemlerindeki plânlı duruşlar öncesinde ilgili bölümlerle de
işbirliği ve koordinasyon sağlayarak bakım faaliyetlerini ve bakım standartlarını detaylı olarak önceden
plânlamak, imalât ve montaj programını hazırlamak, planlı bakım faaliyetlerini yürütmek, arıza hallerinde
arızayı en kısa zamanda gidermek için tedbir almak, ilgili birimlerle koordineli olarak bakım ve onarımı
düzenli olarak yapmak, arızanın bir daha oluşmaması, kullanım ömrünün uzatılması için düzeltici ve
önleyici faaliyetlerde bulunmak, problemin ana sebebini bulmayı sağlayacak uzmanlaşma için gerekli
bilgi birikimini yazılı hâle getirmek,
b) İş tezgâhlarının, makine ve teçhizatın emniyet kontrollerini yapmak, iş güvenliği şartlarına
uygun olarak emniyetli ve verimli işletilmelerini sağlamak,
c) Faaliyet alanıyla ilgili olarak verimi artıracak, kaliteyi yükseltecek ve maliyeti düşürecek
yenilikçi ve teknolojik çalışmaları takip etmek ve işe adapte etmek,
ç) Yıllık iş programlarına göre yapılacak işler için gerekli iş makinesi, taşıt ve makine-teçhizatın,
bakım ekipmanları ve yedek parçalarının satın alma ihtiyacını ve kalite standartlarını ve en uygun
malzemeyi tespit etmek, minimum stok seviyesini belirlemek,
d) Malzemenin kullanım sürecini ve hangi işte kullanıldığını kayıt altına alarak ambar kayıt
sistemiyle bütünleşik bir şekilde izlemek, yedek malzeme yönetimini sağlamak,
e) Bakım-onarım, arıza istatistiklerini ekipman/ünite bazında ve analiz yapmaya elverişli olarak;
arızaların sebeplerini, ne kadar sürede giderildiğini, kullanılan malzemeyi kayıt alan nitelikte ve
periyodik, önleyici ve kestirimci bakımlara ve teknoloji değişimlerine karar vermede kullanmayı
sağlayacak formatta takip edilmesini sağlamak, bakım-onarım, arıza istatistiklerini takip etmek, Planlama
Birimine ve ilgili birimlere göndermek,
f) Sistemde mühendislik metotlarını kullanarak, performans artırma çalışmaları yapmak, yeni
kurulan üretim sistemlerine ait deneme üretim çalışmalarında yer almak,
g) Mevcutta var olmayan yeni iyileştirme uygulamalarının mekanik aksamını projelendirmek,
hizmet alımı yolu ile gerçekleştirilecek olan iyileştirme ve modifikalarda yapılması gereken mekanik
ekipman ve yapının uygunluğunu sağlamak,
ğ) Birim sorumluluğundaki demirbaş, sabit kıymet ve kayda tâbi malzemelerin listesini tutmak ve
güncellemek.
G) Mekanik Bakım ve Onarım Biriminin görev ve yetkileri
(1) İşletme müdürlükleri organizasyon yapısına göre;
Mekanik Bakım ve Onarım Birimi Sorumlusu; bu Yönergenin 23 üncü maddesinin (C) bendinde
ve 26 ncı (A) bendinde belirlenmiş görevlerden ve işletmelerin organizasyon yapılarına göre, açık ocak,
konsantratör ve genel atölyelerin bakım ve onarım işleri ile ilgili olarak aşağıda tanımlanmış görevlerin
iş süreci mantığı ile takip ve koordinasyonundan ve yönetiminden sorumludur.
İşletmede iş makineleri, konsantratör ve genel atölyede plânlı duruşlar öncesinde bakım
faaliyetlerini ilgili bölümlerle de işbirliği ve koordinasyon sağlayarak detaylı olarak önceden plânlar.
Kullanım ömrünü uzatan, erken müdahaleyi ön plânda tutan ve arızaları önleyici “periyodik, önleyici ve
kestirimci bakım ve onarım” süreçlerini yönetir. Mekanik bakım ve onarım süreçleriyle ilgili TPM bakım
yönetimini uygular ve işletilmesini sağlar.
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Süreklilik arz eden bir uygulamayla; bakım işçilerine, ilgili personele; operasyonel seviyede ve
iş başı eğitimleri şeklinde operatör eğitimleri olarak verilmesi gereken eğitimleri tespit ve teklif eder,
verilen eğitimlerin iş süreçlerine etkisini izler.
Bakım ve onarım faaliyetlerinin maliyet boyutuyla izlenmesini, kullanılan her türlü malzemenin
kullanım sürecini ve hangi işte kullanıldığını kayıt altına alarak ambar kayıt sistemiyle bütünleşik bir
şekilde takibini ve yedek malzeme yönetimini, bilgilerin zamanında, tam ve doğru bilgi olarak Teşekkülün
Yönetim Bilgi Sistemine (Eti YBS) işlenmesini sağlar.
(2) YK:10/12/2014 tarihli ve 598/12 sayılı kararıyla değişik fıkra. Açık işletme, konsantratör, açık işletme ve
konsantratör, açık işletme ve kırma-eleme birimi, genel atölyeler ve diğer birimlerin mekanik bakım ve
onarım işleri, konu alanlarına göre; mekanik, makine ikmal, genel bakım ve onarım sorumlusunca,
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 20/09/2017
tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile eklenen paragraf. İşletmenin projelendirme, proje destek, yatırım, proje ve inşaat

uygulama ve bakım, proses geliştirme ve mühendislik işleri, ihtisas alanlarına göre; “proses geliştirme ve
mühendislik işleri sorumlusu”, “proje ve inşaat uygulama ve bakım sorumlusu” tarafından,
yerine getirilir.
Bu kapsamda birimin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Açık ocak, konsantratör ve genel atölyelerde plânlı duruşlar öncesinde ilgili bölümlerle de
işbirliği ve koordinasyon sağlayarak bakım faaliyetlerini ve bakım standartlarını detaylı olarak önceden
plânlamak, imalât ve montaj programını hazırlamak, planlı bakım faaliyetlerini yürütmek, arıza hallerinde
arızayı en kısa zamanda gidermek için tedbir almak, ilgili birimlerle koordineli olarak bakım ve onarımı
düzenli olarak yapmak, arızanın bir daha oluşmaması, kullanım ömrünün uzatılması için düzeltici ve
önleyici faaliyetlerde bulunmak, problemin ana sebebini bulmayı sağlayacak uzmanlaşma için gerekli
bilgi birikimini yazılı hâle getirmek,
b) İş tezgâhlarının, makine ve teçhizatın emniyet kontrollerini yapmak, iş güvenliği şartlarına
uygun olarak emniyetli ve verimli işletilmelerini sağlamak,
c) İşletme iş yerlerinin ve sosyal tesislerin kullanma ve içme suyu, ısıtma tesisleri ve teçhizatının
emniyetli ve verimli olarak işletilmelerini teminen bakım ve onarımlarını yapmak, bakım ve onarım
faaliyetlerini “yatırım-proje-inşaat uygulama ve bakım sorumlusu ile koordineli olarak gerçekleştirmek,
ç) Faaliyet alanıyla ilgili olarak verimi artıracak, kaliteyi yükseltecek ve maliyeti düşürecek
yenilikçi ve teknolojik çalışmaları takip etmek ve işe adapte etmek,
d) Yıllık iş programlarına göre yapılacak işler için gerekli iş makinesi, taşıt ve makine-teçhizatın,
bakım ekipmanları ve yedek parçalarının satın alma ihtiyacını ve kalite standartlarını ve en uygun
malzemeyi tespit etmek, minimum stok seviyesini belirlemek,
e) Malzemenin kullanım sürecini ve hangi işte kullanıldığını kayıt altına alarak ambar kayıt
sistemiyle bütünleşik bir şekilde izlemek, yedek malzeme yönetimini sağlamak,
f) Bakım-onarım, arıza istatistiklerini ekipman/ünite bazında ve analiz yapmaya elverişli olarak;
arızaların sebeplerini, ne kadar sürede giderildiğini, kullanılan malzemeyi kayıt alan nitelikte ve
periyodik, önleyici ve kestirimci bakımlara ve teknoloji değişimlerine karar vermede kullanmayı
sağlayacak formatta takip edilmesini sağlamak, bakım-onarım, arıza istatistiklerini takip etmek, Planlama
Birimine ve ilgili birimlere göndermek,
g) Sistemde mühendislik metotlarını kullanarak, performans artırma çalışmaları yapmak, yeni
kurulan üretim sistemlerine ait deneme üretim çalışmalarında yer almak,
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ğ) Mevcutta var olmayan yeni iyileştirme uygulamalarının mekanik aksamını projelendirmek,
hizmet alımı yolu ile gerçekleştirilecek olan iyileştirme ve modifikalarda yapılması gereken mekanik
ekipman ve yapının uygunluğunu sağlamak,
h) İş makinesi, taşıt ve makine-teçhizatın; çalışma durumlarını kontrol etmek, yeni teknolojilere
uyarlanması ve yenilenmesine yönelik çalışmalar yapmak, verimini yükseltecek, ömürlerini uzatacak
tedbirleri almak,
ı) Makinelerin işletme giderlerini tespit etmek,
i) İş makinesi, taşıt ve tezgâhların sicillerini tutmak, raporlarını hazırlamak,
j) Birim sorumluluğundaki demirbaş, sabit kıymet ve kayda tâbi malzemelerin listesini tutmak ve
güncellemek,
k) İhtiyaç dışı kalmış veya ekonomik ömrünü doldurmuş olan makinelerin ve teçhizatın tespitini
ve intikal işlemlerini “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski, Deklase, İhtiyaç Dışı ve Hurda
Malzemeler Tespit ve Değerlendirme Yönetmeliği" ve “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sabit
Kıymetler Yönergesi” çerçevesinde yapmak,
l) İş makinesi, taşıt ve makine teçhizatın Teşekkül birimleri arasında veya diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile üçüncü şahıslara kiraya verilmesi işlemlerini “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Taşıt, Nakil, Yol ve İş Makineleri Kira Yönetmeliği”ne uygun olarak yapmak,
m) Birimler arasında makine transfer işlemlerini yapmak,
n)

YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/4/2014 tarihli ve

İşletmenin; hizmet alımı yoluyla yapılacak personel taşıma ve araç kiralama
hizmetlerinin yerine getirilmesi için teknik şartname, yaklaşık maliyet ve diğer ihale dokümanlarını
hazırlamak, satın alma sınırı dâhilinde alımını, “Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimi”ne bildirmek,
işletmenin hizmet alımı yoluyla yapılacak personel taşıma ve araç kiralama hizmetleri ile taşıtların şehir
içi ve şehir dışı sevk işlemlerini ve koordinasyonunu sağlamak,
7863 sayılı oluru ile değişik bent.

o) İşletmenin personel taşıma ve araç kiralama hizmetlerinin sözleşmesine uygun olarak yerine
getirilmesini sağlamak; ara hak edişler, kesin hak ediş ödemesi ve teminatın serbest bırakılması
işlemlerini bu Yönergenin Ek-1’inde yer alan “Satın Alma Sonrası İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak
yerine getirmek.
ö) Projelendirme, proje destek, proses geliştirme ve mühendislik işleri;
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 20/09/2017
tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile eklenen bent ve alt bentleri.

1) Mevcut tesislerde kapasite artırma, darboğaz giderme, modernizasyon ve yenileme
mühendislik projelerini; yapılması plânlanan ilâve tesislere ait yapılabilirlik inceleme ve araştırma
raporlarını hazırlamak,
2) Tesislerde kapasite artışlarını sağlayacak proje tadilat ve revizyonlarını işletmenin ilgili
birimleri ve TMH ve TG Dairesi Başkanlıkları ile birlikte gerçekleştirmek, söz konusu kapasite artışlarını
işletmenin verimlilik ve performansının gerçek verilere dayalı olarak takip edilmesi ve değerlendirilmesi
için Planlama Birimine bildirmek,
3) Yatırıma dönüşebilecek farklı proje fikirlerinin; yapılabilirliğini kapsayan ön fizibilite etüdü ile
kararının alınmasına esas olacak ayrıntılı fizibilite etütlerinin SG Dairesi Başkanlığınca hazırlanması
çalışmalarına işletme faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda teknik destek sağlamak,
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4) İşletme içi yer değişimlerinde iş verimliliğini artırma ve ergonomiyi dikkate alarak yerleşim
plânlarının, işletme bünyesindeki tesis, ekipman, parça, yerleşim plânı ve benzeri teknik resimlerini
çizmek, yatırımların ve mevcut tesislerden gerekli olanların fotoğraf, video çekimlerini yapmak
arşivlemek,
5) Genel Müdürlük tarafından hazırlanan yatırım projesi çalışmalarında (ekipman ihtiyaçları,
avan proje için yerleşim yeri bilgileri ve taslak çizimleri vb. dahil olmak üzere) gerekli destekleyici
bilgileri ve belgeleri sunmak,
6) İşletmenin teknik arşivinde yer alması gereken bilgi ve belgelerin neleri kapsayacağı ile ilgili
hususları belirlemek, işletme birimlerinin çalışmaları içinde yer alan ve teknik arşivde de yer alması
uygun görülen bilgi ve belgeleri teknik arşiv kapsamına almak.
p) Proje ve inşaat uygulama ve inşaat bakım ve onarım işleri;
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 20/09/2017
tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile eklenen bent ve alt bentleri.

1) Yatırım programlarında yer alan idame yenileme projeleri ile ilgili olarak, yönetim kurulunca
belirlenmiş satın alma yetki sınırını esas alarak, gerekli izin ve onay işlemlerini yerine getirerek ilgili
birimlere göndermek,
2) İşletmenin yıllık inşaat bakım onarım, tesisler bakım onarım, ekipman değişimleri,
geliştirilmesi, yenilemesi iş programını hazırlamak, teknik şartname ve yaklaşık maliyetini hazırlamak,
ihalesi TMH Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilmesini müteakip, inşaat iş ve işlemleri ile ekipman
değişimleri, geliştirilmesi, yenilemesi iş ve işlemlerinin teknik şartnamesine ve sözleşmesine, iş
programına uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak, söz konusu işlerin konu alanlarına göre
işletmenin ilgili birimleriyle koordinasyon ve iş birliği sağlamak,
İşin yürütümünde ortaya çıkan sorunları TMH Dairesi Başkanlığına bildirmek ve çözümünü
sağlamak,
3) Yatırım programı veya işletme bütçesine teklif edilecek bina ve tesislerin yıllık inşaat bakım ve
onarım programını hazırlamak, inşaat iş ve işlemlerinin takibini yapmak,
4) İşletmede inşaatına başlanan tüm yapılar için yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli olan
izin, ruhsat ve belgelerin alınmasını sağlamak,
5) İşletmenin inşaat işlerinin, ihale veya emanet yolu ile inşasında proje uygunluğu ile ilgili
gerekli yasal kontrolleri yapmak,
6) İhale konusu işlerin ara hak ediş, süre uzatımı, fiyat artışı konularında gerekli işlemler ile
geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak,
7) İşletme müdürlüğünün bina ve tesislerin tamir edilmesi, periyodik bakımları ile ilgili iş ve
işlemleri ihale veya emanet yolu ile yaptırmak, kayıtlarını tutmak,
8) Gerekli olan yerlerde uzmanlıklar dikkate alınarak yapı denetim görevini yapmak veya
yaptırmak, yapı denetimi konusunda yetersiz olan yerlerde iş birliği yapmak ve gerekli desteği sağlamak,
9) Yapım işlerinin gerçekleştirilmesini takip etmek, mühendislik projeleri ve revizyonları ile ilgili
mesleki kontrol hizmetlerinin yapılmasını sağlamak,
10) Mühendislik hizmetleri aşamasından yapım işinin tamamlanma aşamasına kadar olan iş ve
işlemleri takip etmek,
11) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve diğer
ilgili mevzuatı ve uygulamalarını takip etmek, yatırım teşvik uygulanmasına ilişkin tespitleri
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değerlendirmek, yatırımın fizibilitesinin hazırlanması aşamasında değerlendirmek, yatırım projelerinin;
teşvik belgeleri ile ilgili her türlü işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla gerek duyulan dokümanları
hazırlamak ve teşvik belgesi alma müracaatının yapılması için Planlama Birimine göndermek, alınan
teşvik belgesi kapsamında yapılan işlemlerin sonuçlarından Planlama Birimine bilgi vermek.

Ğ) Mekanik – Fabrikalar Bakım ve Onarım Biriminin görev ve yetkileri
(1) Mekanik-Fabrikalar Bakım ve Onarım Birimi Sorumlusu; bu Yönergenin 23 üncü maddesinin
(C) bendinde ve 26 ncı maddesinin (A) bendinde belirlenmiş görevlerle birlikte aşağıdaki tanımlanmış
görevlerin iş süreci mantığı ile takip ve koordinasyonundan ve yönetiminden sorumludur.
(2) YK:10/11/2021 tarihli ve 880/10 sayılı kararıyla değişik fıkra. Mekanik-Fabrikalar Bakım ve Onarım Birimi
Sorumlusu; elektrik ve otomasyon bakım ve onarım birim sorumluları ve buhar, su ve enerji üretim birim
sorumlusuyla tam bir iş birliği içinde görevlerin yerine getirilmesini sağlar. Bu iş birliğine ilave olarak,
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları ve Emet Bor İşletme Müdürlüklerinde; Sülfürik Asit Fabrika Birim
Sorumlusuyla da tam bir iş birliği içinde çalışır ve işçilik desteği sağlar.
(3)

YK:10/11/2021 tarihli ve 880/10 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük

Bandırma Bor ve
Asit Fabrikaları ve Emet Bor İşletme Müdürlüklerinin Sülfürik Asit Fabrika Biriminde ve işletmelerin
buhar, su ve enerji üretimi faaliyet alanıyla ilgili olarak yapılacak mekanik bakım ve onarım işleri idari
yönden bu birimlerin birim sorumlusuna, teknik yönden kendi birim sorumlusuna bağlı olarak görevler
yerine getirilir.
Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 20/09/2017 tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik fıkra.

(4) İşletme müdürlükleri organizasyon yapısına göre; fabrikalar, açık işletme, konsantratör, genel
atölyeler ve diğer birimlerin mekanik bakım ve onarım işleri, konu alanlarına göre; Mekanik Bakım ve
Onarım Sorumlusu, Genel Bakım ve Onarım Sorumlusu, Makine İkmal Bakım ve Onarım Sorumlusunca,
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 20/09/2017
tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile eklenen paragraf. İşletmenin projelendirme, proje destek, yatırım, proje ve inşaat

uygulama ve bakım, proses geliştirme ve mühendislik işleri, ihtisas alanlarına göre; “proses geliştirme ve
mühendislik işleri sorumlusu”, “proje ve inşaat uygulama ve bakım sorumlusu” tarafından,
yerine getirilir.
(5) Mekanik-Fabrikalar Bakım ve Onarım Sorumlusu; işletmede, fabrika ve diğer üretim
sistemlerinde, iş makineleri, konsantratör ve genel atölyede plânlı duruşlar öncesinde bakım
faaliyetlerini ilgili bölümlerle de işbirliği ve koordinasyon sağlayarak detaylı olarak önceden plânlar.
Kullanım ömrünü uzatan, erken müdahaleyi ön plânda tutan ve arızaları önleyici “periyodik, önleyici ve
kestirimci bakım ve onarım” süreçlerini yönetir. Mekanik bakım ve onarım süreçleriyle ilgili TPM bakım
yönetimini uygular ve işletilmesini sağlar.
Süreklilik arz eden bir uygulamayla; bakım işçilerine, ilgili personele; operasyonel seviyede ve iş
başı eğitimleri şeklinde operatör eğitimleri olarak verilmesi gereken eğitimleri tespit ve teklif eder,
verilen eğitimlerin iş süreçlerine etkisini izler.
Bakım ve onarım faaliyetlerinin maliyet boyutuyla izlenmesini, kullanılan her türlü malzemenin
kullanım sürecini ve hangi işte kullanıldığını kayıt altına alarak ambar kayıt sistemiyle bütünleşik bir
şekilde takibini ve yedek malzeme yönetimini, bilgilerin zamanında, tam ve doğru bilgi olarak Teşekkülün
Yönetim Bilgi Sistemine (Eti YBS) işlenmesini sağlar.
Bu kapsamda birimin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
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a) İşletmede, fabrika ve diğer üretim sistemlerinde, açık ocak, konsantratör ve genel atölyelerde
plânlı duruşlar öncesinde ilgili bölümlerle de işbirliği ve koordinasyon sağlayarak bakım faaliyetlerini ve
bakım standartlarını detaylı olarak önceden plânlamak, imalât ve montaj programını hazırlamak, planlı
bakım faaliyetlerini yürütmek, arıza hallerinde arızayı en kısa zamanda gidermek için tedbir almak, ilgili
birimlerle koordineli olarak bakım ve onarımı düzenli olarak yapmak, arızanın bir daha oluşmaması,
kullanım ömrünün uzatılması için düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak, problemin ana sebebini
bulmayı sağlayacak uzmanlaşma için gerekli bilgi birikimini yazılı hâle getirmek,
b) İş tezgâhlarının, makine ve teçhizatın emniyet kontrollerini yapmak, iş güvenliği şartlarına
uygun olarak emniyetli ve verimli işletilmelerini sağlamak,
c) Faaliyet alanıyla ilgili olarak verimi artıracak, kaliteyi yükseltecek ve maliyeti düşürecek
yenilikçi ve teknolojik çalışmaları takip etmek ve işe adapte etmek,
ç) Yıllık iş programlarına göre yapılacak işler için gerekli iş makinesi, taşıt ve makine-teçhizatın,
bakım ekipmanları ve yedek parçalarının satın alma ihtiyacını ve kalite standartlarını ve en uygun
malzemeyi tespit etmek, minimum stok seviyesini belirlemek,
d) Malzemenin kullanım sürecini ve hangi işte kullanıldığını kayıt altına alarak ambar kayıt
sistemiyle bütünleşik bir şekilde izlemek, yedek malzeme yönetimini sağlamak,
e) Bakım-onarım, arıza istatistiklerini ekipman/ünite bazında ve analiz yapmaya elverişli olarak;
arızaların sebeplerini, ne kadar sürede giderildiğini, kullanılan malzemeyi kayıt alan nitelikte ve
periyodik, önleyici ve kestirimci bakımlara ve teknoloji değişimlerine karar vermede kullanmayı
sağlayacak formatta takip edilmesini sağlamak, bakım-onarım, arıza istatistiklerini takip etmek, Planlama
Birimine ve ilgili birimlere göndermek,
f) Sistemde mühendislik metotlarını kullanarak, performans artırma çalışmaları yapmak, yeni
kurulan üretim sistemlerine ait deneme üretim çalışmalarında yer almak,
g) Mevcutta var olmayan yeni iyileştirme uygulamalarının mekanik aksamını projelendirmek,
hizmet alımı yolu ile gerçekleştirilecek olan iyileştirme ve modifikalarda yapılması gereken mekanik
ekipman ve yapının uygunluğunu sağlamak,
ğ) İş makinesi, taşıt ve makine-teçhizatın; çalışma durumlarını kontrol etmek, yeni teknolojilere
uyarlanması ve yenilenmesine yönelik çalışmalar yapmak, verimini yükseltecek, ömürlerini uzatacak
tedbirleri almak,
h) Makinelerin işletme giderlerini tespit etmek,
ı) İş makinesi, taşıt ve tezgâhların sicillerini tutmak, raporlarını hazırlamak,
i) Birim sorumluluğundaki demirbaş, sabit kıymet ve kayda tâbi malzemelerin listesini tutmak ve
güncellemek,
j) İhtiyaç dışı kalmış veya ekonomik ömrünü doldurmuş olan makinelerin ve teçhizatın tespitini
ve intikal işlemlerini “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski, Deklase, İhtiyaç Dışı ve Hurda
Malzemeler Tespit ve Değerlendirme Yönetmeliği" ve “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sabit
Kıymetler Yönergesi” çerçevesinde yapmak,
k) İş makinesi, taşıt ve makine teçhizatın Teşekkül birimleri arasında veya diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile üçüncü şahıslara kiraya verilmesi işlemlerini “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Taşıt, Nakil, Yol ve İş Makineleri Kira Yönetmeliği”ne uygun olarak yapmak,
l) Birimler arasında makine transfer işlemlerini yapmak,
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m)

YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 1/4/2014 tarihli ve

İşletmenin; hizmet alımı yoluyla yapılacak personel taşıma ve araç kiralama
hizmetlerinin yerine getirilmesi için teknik şartname, yaklaşık maliyet ve diğer ihale dokümanlarını
hazırlamak, satın alma sınırı dâhilinde alımını, “Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimi”ne bildirmek,
işletmenin hizmet alımı yoluyla yapılacak personel taşıma ve araç kiralama hizmetleri ile taşıtların şehir
içi ve şehir dışı sevk işlemlerini ve koordinasyonunu sağlamak,
7863 sayılı oluru ile değişik bent.

n) İşletmenin personel taşıma ve araç kiralama hizmetlerinin sözleşmesine uygun olarak yerine
getirilmesini sağlamak; ara hak edişler, kesin hak ediş ödemesi ve teminatın serbest bırakılması
işlemlerini bu Yönergenin Ek-1’inde yer alan “Satın Alma Sonrası İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak
yerine getirmek.
o) Projelendirme, proje destek, proses geliştirme ve mühendislik işleri;
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 20/09/2017
tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile eklenen bent ve alt bentleri.

1) Mevcut tesislerde kapasite artırma, darboğaz giderme, modernizasyon ve yenileme
mühendislik projelerini; yapılması plânlanan ilâve tesislere ait yapılabilirlik inceleme ve araştırma
raporlarını hazırlamak,
2) Tesislerde kapasite artışlarını sağlayacak proje tadilat ve revizyonlarını işletmenin ilgili
birimleri ve TMH ve TG Dairesi Başkanlıkları ile birlikte gerçekleştirmek, söz konusu kapasite artışlarını
işletmenin verimlilik ve performansının gerçek verilere dayalı olarak takip edilmesi ve değerlendirilmesi
için Planlama Birimine bildirmek,
3) Yatırıma dönüşebilecek farklı proje fikirlerinin; yapılabilirliğini kapsayan ön fizibilite etüdü ile
kararının alınmasına esas olacak ayrıntılı fizibilite etütlerinin SG Dairesi Başkanlığınca hazırlanması
çalışmalarına işletme faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda teknik destek sağlamak,
4) İşletme içi yer değişimlerinde iş verimliliğini artırma ve ergonomiyi dikkate alarak yerleşim
plânlarının, işletme bünyesindeki tesis, ekipman, parça, yerleşim plânı ve benzeri teknik resimlerini
çizmek, yatırımların ve mevcut tesislerden gerekli olanların fotoğraf, video çekimlerini yapmak
arşivlemek,
5) Genel Müdürlük tarafından hazırlanan yatırım projesi çalışmalarında (ekipman ihtiyaçları,
avan proje için yerleşim yeri bilgileri ve taslak çizimleri vb. dahil olmak üzere) gerekli destekleyici
bilgileri ve belgeleri sunmak,
6) İşletmenin teknik arşivinde yer alması gereken bilgi ve belgelerin neleri kapsayacağı ile ilgili
hususları belirlemek, işletme birimlerinin çalışmaları içinde yer alan ve teknik arşivde de yer alması
uygun görülen bilgi ve belgeleri teknik arşiv kapsamına almak.
ö) Proje ve inşaat uygulama ve inşaat bakım ve onarım işleri;
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 20/09/2017
tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile eklenen bent ve alt bentleri.

1) Yatırım programlarında yer alan idame yenileme projeleri ile ilgili olarak, yönetim kurulunca
belirlenmiş satın alma yetki sınırını esas alarak, gerekli izin ve onay işlemlerini yerine getirerek ilgili
birimlere göndermek,
2) İşletmenin yıllık inşaat bakım onarım, tesisler bakım onarım, ekipman değişimleri,
geliştirilmesi, yenilemesi iş programını hazırlamak, teknik şartname ve yaklaşık maliyetini hazırlamak,
ihalesi TMH Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilmesini müteakip, inşaat iş ve işlemleri ile ekipman
değişimleri, geliştirilmesi, yenilemesi iş ve işlemlerinin teknik şartnamesine ve sözleşmesine, iş
programına uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak, söz konusu işlerin konu alanlarına göre
işletmenin ilgili birimleriyle koordinasyon ve iş birliği sağlamak,
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İşin yürütümünde ortaya çıkan sorunları TMH Dairesi Başkanlığına bildirmek ve çözümünü
sağlamak,
3) Yatırım programı veya işletme bütçesine teklif edilecek bina ve tesislerin yıllık inşaat bakım ve
onarım programını hazırlamak, inşaat iş ve işlemlerinin takibini yapmak,
4) İşletmede inşaatına başlanan tüm yapılar için yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli olan
izin, ruhsat ve belgelerin alınmasını sağlamak,
5) İşletmenin inşaat işlerinin, ihale veya emanet yolu ile inşasında proje uygunluğu ile ilgili
gerekli yasal kontrolleri yapmak,
6) İhale konusu işlerin ara hak ediş, süre uzatımı, fiyat artışı konularında gerekli işlemler ile
geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak,
7) İşletme müdürlüğünün bina ve tesislerin tamir edilmesi, periyodik bakımları ile ilgili iş ve
işlemleri ihale veya emanet yolu ile yaptırmak, kayıtlarını tutmak,
8) Gerekli olan yerlerde uzmanlıklar dikkate alınarak yapı denetim görevini yapmak veya
yaptırmak, yapı denetimi konusunda yetersiz olan yerlerde iş birliği yapmak ve gerekli desteği sağlamak,
9) Yapım işlerinin gerçekleştirilmesini takip etmek, mühendislik projeleri ve revizyonları ile ilgili
mesleki kontrol hizmetlerinin yapılmasını sağlamak,
10) Mühendislik hizmetleri aşamasından yapım işinin tamamlanma aşamasına kadar olan iş ve
işlemleri takip etmek,
11) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve diğer
ilgili mevzuatı ve uygulamalarını takip etmek, yatırım teşvik uygulanmasına ilişkin tespitleri
değerlendirmek, yatırımın fizibilitesinin hazırlanması aşamasında değerlendirmek, yatırım projelerinin;
teşvik belgeleri ile ilgili her türlü işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla gerek duyulan dokümanları
hazırlamak ve teşvik belgesi alma müracaatının yapılması için Planlama Birimine göndermek, alınan
teşvik belgesi kapsamında yapılan işlemlerin sonuçlarından Planlama Birimine bilgi vermek.
p) Yukarıdaki bentlerde tanımlanmış görevlere ilave olarak, Emet Bor İşletme Müdürlüğünde,
aşağıda belirtilen görev Mekanik-Fabrikalar Bakım ve Onarım Birimince yerine getirilir;
1) İşletmenin fabrika sahasında, iş yerlerinde ve sosyal tesislerine içme ve kullanma suyunu
sağlamak, su sistemlerinin, tesisatın, ısıtma tesisleri ve teçhizatının emniyetli ve verimli olarak
işletilmesini teminen bakım ve onarım faaliyetlerini “yatırım-proje-inşaat uygulama ve bakım sorumlusu
ile koordineli olarak gerçekleştirmek.
H) Mülga.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 20/09/2017
tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile mülga görev tanımları.

I) Çevre Biriminin görev ve yetkileri
(1) Çevre birim sorumlusu; bu Yönergenin 23 üncü maddesinin (C) bendinde belirlenmiş
görevlerle birlikte aşağıdaki görevlerin tam bir koordinasyon içinde yönetiminden sorumludur.
(2) Çevre Birim Sorumlusu ve Çevre Sorumlusu; işletme faaliyetlerinin çevre boyutlarının
belirlenerek yönetilmesinden, takip ve koordinasyonundan, atıkların sahadaki iş ve işlemlerinin çevre
mevzuatına, projelerine, diğer kurum ve kuruluşlarla akdedilen sözleşme şartlarına uygun olarak yerine
getirilmesinden çevre ihtisas ve disiplinin uygulanması yönüyle sorumludur. Çevre Birimi, bu faaliyetleri
yerine getirirken işletmenin tüm ilgili birimleriyle iş süreci mantığı içerisinde çalışır; çevre şartlarının
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korunmasına ilişkin iş ve işlemlerini ve denetim rolünü bizzat faaliyetler yürütülürken sahada bulunarak
yerine getirir.
(3) YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla mülga fıkra.
Bu kapsamda, Çevre Biriminin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;
a) Çevre mevzuatını takip ederek mevzuatta yapılan değişiklikler konusunda işletmenin ilgili
birimlerinin zamanında bilgilendirilmesini sağlamak,
b) İşletme faaliyetlerinin çevre ile ilgili mevzuata uygun hâle getirilmesine yönelik alınması
gereken önlemleri almak, iyileştirmeleri belirleyerek uygulanmasını sağlamak,
c) Yeni yatırımlarda çevre sağlığını etkileyecek altyapıların tasarlanması ve uygulamaya alınması
çalışmalarında yer almak,
ç) YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla değişik bent. Çevre laboratuvarlarının, teçhizat ve analiz
teknikleri imkânlarının işletme ihtiyaçlarını en iyi düzeyde karşılayacak şekilde gelişmesini, modern
laboratuvar tekniklerinin yerine getirilmesi için uygun malzeme, teçhizat ve cihaz özelliklerini TG Dairesi
Başkanlığının Laboratuvar Biriminin koordinasyonunda plânlamak, laboratuvar malzeme ve cihazlarının
teminini Laboratuvar Birimine bildirmek,
Laboratuvar, numune alma ve hazırlama, analiz ve araştırma-geliştirme hizmetlerinin ihtiyaç
talebini TG Dairesi Başkanlığına bildirmek,
Çevre kirlenmesinin tespiti ve izlenmesi ile ilgili yürütülen laboratuvar çalışmalarının düzenli ve
iş programlarına uygun olmasını sağlamak, laboratuvardan istenilen program dışı çalışmalarla ilgili plân
ve programları yaparak uygun analiz yöntemleri belirlemek, çevre laboratuvarlarında çalışanların; verilen
işleri iş talimatlarına uygun yapıp yapmadıklarını kontrol etmek,
Çevre laboratuvarında yürütülen bütün faaliyetleri; TE EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon
Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardına uygun olarak yerine getirmek, standarda
uygun olarak faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak,
d) Sürdürülebilir işletmeciliğin yapılmasını sağlamak, kaynakların etkin kullanımı, atıkların
azaltılması ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konuda yapılacak araştırma
çalışmalarına katılmak,
e) Çevre ile ilgili yürütülen faaliyetleri, faaliyetlerden çıkan sonuçları, görüş ve önerilerini uygun
periyotlarda işletme müdürlüğüne rapor etmek,
f) Çevrenin korunması ile ilgili teknolojik gelişmeleri ve değişimleri takip etmek için çevre
konusunda düzenlenen mevzuat ve meslek gelişimi eğitimleri ile sempozyum ve çevre teknoloji
fuarlarına katılmak,
g) Çevre sağlığını etkileyen sistemlerdeki işleyişler ve gerekli önlemlerin alınması için ilgili
birim yönetici ve çalışanları ile koordineli çalışmak, işletme yönetiminin ve personelinin
bilgilendirilmesini sağlamak ve işletme için faydalı olacak teknolojileri önererek uygulanmasına çaba sarf
etmek, çalışmaları takip etmek ve üst yönetime raporlamak,
ğ) Bilinçlendirici görsel ve yazılı materyalleri işletme içinde ilgili duyuru panolarına asmak, varsa
çıkarılan dergi ve yayınlarda yayınlanmasını sağlamak,
h) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511
sayılı oluru ile değişik bent. TMH Dairesi Başkanlığının Çevre Birimiyle sürekli koordinasyon içerisinde
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çalışmak, Teşekkülün yıllık eğitim plânında yer almak üzere teklif edilecek eğitim konularını belirlemek
ve İnsan Kaynakları Birimine bildirmek,
ı) Çevre atık değerlerini ve çevre sağlığı parametrelerini takip etmek ve raporlamak,
i) Faaliyet alanına giren konularda istatistiksel bilgileri toplamak, değerlendirmek, günlük ve
aylık raporlar düzenlemek, görüş ve öneriler ile birlikte ilgili birim ve makamlara zamanında göndermek,
çevresel verileri Eti YBS kapsamında tablolarına zamanında işlemek,
j) Çevresel verilerin toplanarak mevzuatta öngörülen süreler içinde saklanmasını, verilerin ilgili
kurum ve kuruluşlara gönderilmesini sağlamak,
k)

YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük

Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent. Yeni

kurulacak tesislerin
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) izinlerine yönelik çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyasını
TMH Dairesi Başkanlığının Çevre Birimiyle iş birliği içinde hazırlamak ve işletmenin bulunduğu ilin
valiliğine yapılan müracaatı Çevre Birimiyle koordineli olarak takip etmek ve sonuçlandırmak,
l) İl çevre kontrol birimleri tarafından, işletmenin çevresel kontrolü amacıyla, hava, su, toprak,
toz ve gürültü gibi unsurlara yönelik ölçüm ve numune alımına katkıda bulunmak. Bu birimlerce
işletmeden istenilen çevresel verilere ilişkin bilgilerin teminini sağlamak,
m) Hava kirletici baca gazı emisyonlarını sürekli izleyerek yürürlükteki Hava Kalitesinin
Korunması Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerin aşılmaması için gerekli önlemleri almak,
n) Çevre sağlığını koruma altında tutmak için işletmede oluşan atıkların; atık madeni yağ, atık
varil, atık bitkisel yağ, atık akümülatör, atık pil, tıbbi atık, atık lastikler, konveyör bant hurdaları, atık
ambalaj malzemeleri, metal talaşları, atık kablolar, yağ filtreleri, atık kartuşlar, atık tonerler, atık
laboratuvar malzemeleri ve benzeri atıkların ayrı ve düzenli toplanması için arazide ve tesislerde
çalışmalar yaparak düzenli depo sahaları oluşturmak, bu depo sahalarına yönelik gerekli izinleri almak,
atıkların ayrı ve düzenli olarak depolanmasını sağlamak, mevzuatın belirlediği stok miktarlarında veya
sürelerde atıkların bu konuda yeterlilik belgesi almış atık bertaraf firmalarına mevzuatın öngördüğü
formlar düzenlenerek verilmesini gerçekleştirmek. Anılan süreçlere yönelik Çevre, Orman ve Şehircilik İl
Müdürlüklerine bilgi vermek,
o) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. TS EN 14001 Çevre Yönetim Sisteminin, Entegre
Yönetim Sistemi kapsamında sürekliliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak,
ö) İşletme faaliyetlerinin çevre mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için üretim
faaliyetlerinin; hava, su, toprak ve canlılar üzerindeki olası etkilerinin olabileceği etkileşim noktalarında
etki unsurlarının (gaz ve toz emisyonları, atık su kirlilik parametreleri, gürültü, titreşim ve benzeri) çevre
mevzuatı çerçevesinde takibi için ölçüm ve numune alma sistemlerinin kurulmasını sağlamak, ölçümlerin
ve numune alımlarının gerçekleşmesine iştirak etmek, elde edilen verilerin ve sonuçların
değerlendirmesini yapmak ilgili mercilere sunmak, mevzuatta öngörülen sürelerde verileri saklamak,
p) Çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,
r) İşyeri Sağlık ve İş Güvenliği Birimi ile iş birliği içinde, kimyasalların kullanımı ve
depolanması sırasında oluşabilecek iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı önlem alınmasını; kimyasalların
kullanıldığı ve depolandığı yerlerde güvenlik bilgi formlarının (SDS) asılarak duyurulmasını sağlamak ve
alınacak önlemlere ilişkin eğitim vermek,
s) Faaliyet alanıyla ilgili yenilikçi ve teknolojik gelişimleri takip etmek ve araştırma yapmak.
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ş) YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla eklenen bent ve alt bentleri. Aşağıda belirtilen görevler, Bandırma
Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Çevre Birimi faaliyet alanında “Atık arıtma tesis
sorumlusu”nun takip ve koordinasyonunda yerine getirilir;
1) Bor grubu fabrikaların atık çözeltisinin arıtma tesisinde işlenerek sentetik kolemanit elde
edilmesine yönelik süreci yönetmek, atık arıtma tesis yönetimi ile tüm iş ve işlemleri yerine getirmek.
2) Atık arıtma tesis yönetimi ile tüm iş ve işlemlerini, fabrika birim sorumluları ve Çevre Birimi
ile iş birliği içerisinde yapmak,
3) Katı partikül ile dolan beton ve toprak havuzların temizlik faaliyetlerini yerine getirmek,
t) YK:1/6/2022 tarihli ve 916/8 sayılı kararıyla eklenen bent ve alt bentleri. Aşağıda belirtilen görevler, Bandırma
Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Çevre Birimi faaliyet alanında “Atık depolama saha
sorumlusu”nun takip ve koordinasyonunda yerine getirilir;
1) Bor grubu fabrika şlam atıkları, kanal ve havuz şlamları, kömür külü ve sentetik kolemanit,
toprak gibi diğer fabrika atıklarının taşınması, depolanması ve atıkların sahadaki iş ve işlemlerini fabrika
birim sorumluları ve Çevre Birimiyle tam bir iş birliği ve süreç mantığıyla koordinasyon sağlayarak
gerçekleştirmek,
2) Atık depolama sahalarının planlı ve verimli kullanılmasını sağlamak, bor grubu şlam ve/veya
katı atık taşımacılığı ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak ve süreci yönetmek,
3) Bor grubu fabrika şlam ve/veya katı atıklarının depolanması, saha işleri, taşınması ile ilgili
istatistiksel bilgileri tutmak ve ilgili birimlere göndermek.
u) YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla eklenen bent. Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans
kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
İşletme müdürlüklerinin yardımcı hizmet birimleri
MADDE 27- (1) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 22/11/2017 tarihli ve 706/2 sayılı kararıyla
değişik fıkra. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve
E.10849 sayılı oluru ile değişik fıkra. İşletme müdürlükleri organizasyon yapısına göre; Satınalma ve Malzeme
Yönetim Birimi, Stok ve Sevkiyat Birimi, Planlama Birimi, Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi,
Teknoloji Geliştirme Merkezi Birimi, İnsan Kaynakları Birimi, İç Hizmetler Birimi, Muhasebe Birimi ve
Lojistik Birimi yardımcı hizmet birimleridir.
A) Yardımcı hizmet birimlerinin ortak görevleri
a) Sorumluluğunda bulunan bölümlerin görev dağılımlarını gerçekleştirmek, yapılan işleri
yerinde kontrol etmek,
b) Birimin yıllık satın alma plânını hazırlamak, Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimine
göndermek, faaliyet alanıyla ilgili konularda yapılacak ihaleler için teknik şartname ve yaklaşık maliyet
hazırlamak, birimi içindeki satın alma iş ve işlemlerini ve satın alma taleplerini plâna uygun olarak
yapmak, teminini sağlamak,
c) Faaliyet alanında kullanılan ölçü ve tartı aletleri, sistem ve ekipmanların, cihaz ve aletlerin
kalibrasyon plânının hazırlanmasında Otomasyon Bakım ve Onarım Birimine gerekli olan desteği
sağlamak, plâna uygun olarak kanunî süresi içinde kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak,
ç) İş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, iş sağlığı ve güvenlik
risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri İşyeri Sağlık ve İş
Güvenliği Birimi ile iş birliği içinde belirlemek, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi
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ile ilgili görevlerin yerine getirilmesini sağlamak, hizmet alımıyla çalıştırılan yüklenici işçilerinin de iş
sağlığı ve işçi güvenliği standartlarına uygun çalıştırılması için yüklenici faaliyetlerini ve gerekli
önlemlerin alınmasını denetlemek,
d) Çevre sorumlusuyla birlikte birim faaliyetlerinin yürütümü aşamasında çevre mevzuatı
kapsamında alınması gereken tüm önlemlerin tesis edilmesini, çevre kirliliğine yol açan faktörlerin
bertaraf edilmesini sağlamak,
e) Kadrolu işçilerin iş başı eğitimlerinin içeriğini ve yöntemlerini belirlemek, eğitim faaliyetleri
yönüyle İnsan Kaynakları Birimiyle iş birliği içinde çalışarak yeni işe giren veya iş değiştiren işçilerin
eğitimini uygulamak ve/veya uygulanmasını sağlamak, işçi yönetimi ve iş organizasyonu yapmak,
f) Tedarikçi firma bünyesinde çalıştırılan yüklenici sorumluları ve işçilerinin eğitimlerini,
oryantasyon eğitimlerini kontrol etmek, yüklenici sorumluları ve işçilerinin çalışma kural, sistem ve
üsluplarını yönetmek, işçi performansını ve devamlılıklarını takip etmek,
g) Birim personelinin almış olduğu eğitimlerin iş sonuçlarına olan etkisini ölçmek, gözlem
yapmak, İnsan Kaynakları Birimine göndermek,
ğ) Birimin faaliyet alanında çalışan kadrolu işçilerin vardiya plânını hazırlamak, İnsan Kaynakları
Birimine göndermek, uygulamasını ve işçilerin performansını takip etmek, vardiya düzenini sağlamak,
h) Varsa yüklenici çalışmalarını, uygulama performanslarını denetlemek ve takip etmek,
ı) Entegre yönetim sistemince öngörülen uygulamaları gerçekleştirmek,
i) Faaliyetleriyle ilgili olarak haftada en az bir kez toplantı düzenlemek,
j) Birimin faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
B) Satınalma ve Malzeme Yönetim Biriminin görev ve yetkileri
Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimi sorumlusu; bu Yönergenin 23 üncü maddesinin (C)
bendinde ve 27 nci maddesinin (A) bendinde belirlenmiş ortak görevlerle birlikte aşağıdaki tanımlanmış
görevlerin iş süreci mantığı ile takip ve koordinasyonundan ve yönetiminden sorumludur.
(1) Satın alma faaliyetleri;
İşletmenin satın alma görevi; satın alma işlemleri sorumlusunca yerine getirilir.
a) İşletme müdürlüğünce yapılacak, her türlü mal ve hizmet alımını; Kamu İhale Kanunu ile
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunların uygulama yönetmelikleri, genel şartname ve tip
sözleşmeler ile “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü
Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile yönetim kurulu kararı ve Genel Müdürlük
olurları çerçevesinde yerine getirmek,
b) İşletme faaliyet alanında ihtiyaç duyulan mal ve hizmeti diğer birimlerle işbirliği yaparak tespit
etmek, yıllık ihtiyaç programını hazırlamak,
c) İşletme müdürlüğünün yıllık satın alma plânını hazırlamak, Teşekkülün “Yıllık Satın Alma
Plânı” içinde yer alması için SA Dairesi Başkanlığına göndermek, satın alma iş ve işlemlerini plân
dahilînde gerçekleştirmek,
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ç) Yatırım programında yer alıp işletme müdürlüğünün yetki sınırı dâhilîndeki veya harcama
yetkisi verilen projelerle ilgili, birime intikal eden bilgi ve belgeler doğrultusunda ihale işlemlerini
gerçekleştirmek,
d) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. İşletme müdürlüğünün satın alma yetkisi
dâhilindeki mal veya hizmet alımlarıyla ilgili, birime intikal eden bilgi ve belgeler doğrultusunda ihale
işlemlerini gerçekleştirmek,
Hizmet alımı işlemlerinde; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci
maddesinin (e) bendi ile ek 8 inci maddesinde ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci
maddesinin 7 nci fıkrasında belirlenmiş olan hükümleri göz önünde bulundurmak,
Hizmet alımı ile çalıştırılacak işçilerin özlük dosyasındaki kayıtların izlenmesi yönüyle; hizmet
alımı sözleşmelerinden bir suretini; İnsan Kaynakları Birimine göndermek,
e) YK: 8/1/2015 tarihli ve 603/2 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511
sayılı oluru ile değişik bent. İşletme bütçesinde yer alan inşaat, tesisler bakım-onarım yapım işleri ile ekipman
değişimleri, geliştirilmesi, yenilemesi işlerinin ihalesinin yapılması için, projeyi öneren birim tarafından
hazırlanan; teknik şartname, yaklaşık maliyet ve projesini konu alanlarına göre TMH veya ÜK Dairesi
Başkanlığına göndermek, ihalenin yapılıp sözleşmenin imzalanmasını müteakip, sözleşme ve şartnameye
uygun olarak kontrol teşkilâtları tarafından yapılacak ara hak ediş, kesin hak ediş, teminatın serbest
bırakılması ve iş bitirme belgesi verilmesi işlerini bu Yönergenin Ek-1’inde yer alan “Satın Alma Sonrası
İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak yerine getirmek,
f) Yatırım programında yer alan müstakil ve idame yenileme projeleri kapsamında olup, işletme
müdürlüğünün satın alma yetki sınırını aşan makine-ekipman alımları gibi rutin olmayan işlere ait
alımlarla ilgili olarak, projeyi öneren birim tarafından hazırlanacak teknik şartname ile yaklaşık maliyet
ve benzeri ihale dokümanlarını ihalenin yapılabilmesi için SA Dairesi Başkanlığına göndermek, ihalenin
geçekleştirilmesi ve akdedilen sözleşmenin işletme müdürlüğüne gönderilmesini müteakip, sözleşme ve
şartnameye uygun olarak kontrol teşkilâtlarınca yapılacak işin hak ediş ödemelerini bu Yönergenin Ek1’inde yer alan “Satın Alma Sonrası İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak yerine getirmek,
g) İşletme müdürlüğünün satın alma yetki sınırını aşan ve çıkarılan cevherin tesiste ürüne
dönüştüğü noktaya kadarki tüm faaliyetleri içine alan (üretim faaliyeti) süreç içerisinde ihtiyaç duyulan,
süreklilik arz eden mal alımlarının ihtiyacını; yeni alım niteliğinde olanların ise işletme birimlerince
hazırlanacak teknik şartnamesi ve yaklaşık maliyetini SA Dairesi Başkanlığına göndermek, sözleşmeye
bağlanan alımların işletme içindeki uygulamalarını ve tesellümlerini sözleşmesine uygun olarak
gerçekleştirmek, ara hak ediş, kesin hak ediş, teminatın serbest bırakılması ve iş bitirme belgesinin
verilmesini; bu Yönergenin Ek-1’inde yer alan “Satın Alma Sonrası İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak
yerine getirmek,
ğ) Yönetim Kurulunun 14/8/2014 tarihli ve 582/16 sayılı; YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararlarıyla değişik bent. YK:
12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen
yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent. İşletme müdürlüğünün satın alma
yetki sınırını aşan ve çıkarılan cevherin tesiste ürüne dönüştüğü noktaya kadarki tüm faaliyetleri içine
alan (üretim faaliyeti) süreç içerisinde ihtiyaç duyulan iç nakliye hizmet alımlarını (Şartname ve yaklaşık
maliyeti LOJ Dairesi Başkanlığınca hazırlanan personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımları hariç) LOJ
Dairesi Başkanlığına; temizlik işleri, sosyal hizmet, itfaiye hizmetleri ve sağlık hizmet alımlarının ihtiyaç
talebini, gerekçesini, teknik şartname ve yaklaşık maliyetini SA Dairesi Başkanlığına,; özel güvenlik
hizmetlerinin ihtiyaç talebini, gerekçesini, teknik şartname ve yaklaşık maliyetini ise DH Dairesi
Başkanlığına; laboratuvar, numune alma ve hazırlama, analiz ve araştırma-geliştirme hizmetlerinin
ihtiyaç talebini TG Dairesi Başkanlığına göndermek, ara hak ediş, kesin hak ediş, teminatın serbest
bırakılması ve iş bitirme belgesinin verilmesini; bu Yönergenin Ek-1’inde yer alan “Satın Alma Sonrası
İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak yerine getirmek, işletmenin yetkisi dâhilindeki hizmet alımlarını
yapmak,
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h)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK:

Emet ve Bigadiç Bor İşletme Müdürlüklerinde; satın alma yetki
sınırını aşan ve tesiste ürünün (ürün, konsantre ürün) çıktığı noktadan başlayıp, limanlara ulaştırılmasına
kadarki tüm faaliyetleri içine alan (Lojistik faaliyet) süreç içerisinde ihtiyaç duyulan her türlü mal ve
hizmetin alımı ile; diğer işletmelerin üretim ihtiyaçları için gönderilecek cevher ve konsantre cevherin
taşınmasına ilişkin nakliye hizmet alımı için LOJ Dairesi Başkanlığına teknik şartname hazırlanmasına
ilişkin bilgileri göndermek, sözleşmeye bağlanan alımların işletme içindeki uygulamalarını ve
tesellümlerini sözleşmesine uygun olarak gerçekleştirmek, ara hak ediş, kesin hak ediş, teminatın serbest
bırakılması ve iş bitirme belgesinin verilmesini; bu Yönergenin Ek-1’inde yer alan “Satın Alma Sonrası
İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak yerine getirmek,
12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.

ı) “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dekapaj İşleri Yönergesi” kapsamında yapılacak
dekapaj ihalesi ile ilgili olarak, dekapaj ihale dosyasında yer alacak bilgi, belge ve dokümanları
hazırlayarak ÜK Dairesi Başkanlığına göndermek,
i) YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla değişik bent. İşletme müdürlüğünün satın alma yetki sınırını
aşan; personel taşıma ve araç kiralama hizmetlerinin alımını Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığına
bildirmek,
j) İşletmede ihalesi yapılarak sözleşmeye bağlanan tüm sözleşmelerin, süresi içinde ilgili
kurumlara bildirimlerini yapmak,
k) Yurt içinde temini mümkün olmayan malzeme ve her türlü ihtiyaç maddelerinin rutin
niteliğinde olanların gerekli özelliklerini belirterek; yeni talep niteliğinde olanların talep eden birim
tarafından hazırlanacak teknik şartname ve yaklaşık maliyetini SA Dairesi Başkanlığına göndermek,
l) Satın alınması Genel Müdürlükçe yapılan mal, hizmet ve yapım işinin ara hak ediş ve kesin hak
edişlerinin ödenmesi, teminatın iadesi ve iş bitirme belgelerinin verilmesi ile ilgili işleri bu Yönergenin
Ek-1’inde yer alan “Satın Alma Sonrası İşlemler Prosedürü”ne uygun olarak yerine getirmek,
m)

YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla değişik bent. YK:

İşletme müdürlüğü birimlerince 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen limit dâhilinde alımı bildirilen
günlük tüketim, sebze, meyve ve acil ihtiyaçları, ile iş güvenliğinin sağlanması ve üretimin devamı için
acil olarak ihtiyaç duyulan mal ve malzemeler, yetkili firma/servis marifetiyle bakım-onarımı yapılması
gereken ve usta nezareti ile dahili piyasada yaptırılacak olan imalat ve tamirler dışındaki ihtiyaçları
gerekli ise teknik şartnamesini de ekleyerek alımın yapılması için KKYS veya BELGENET yoluyla SA
Dairesi Başkanlığına göndermek,
28/5/2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla değişik bent.

SA Dairesi Başkanlığının Doğrudan Temin Birimince yapılan alım sonucunda işletmeye ulaşan
malı (şartnamesine uygunluğunu da kontrol ederek) teslim almak ve işletme ambarına giriş kaydı
yapıldıktan sonra işletmenin talepte bulunan birimine teslim etmek, hizmet alımının kabulünü sağlamak,
SA Dairesi Başkanlığının Doğrudan Temin Birimi ile mal ve hizmet alımıyla ilgili gerekli olan
teyit iş ve işlemlerini yapmak ve iş birliği içinde çalışmak,
n) Mal, hizmet ve yapım işlerine ait hak ediş faturalarını Eti YBS’ye girmek,
o) İşletme müdürlüğünde, personele dayalı hizmet alımlarında yüklenicinin istihdam ettiği
işçilerin İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer iş mevzuatı
çerçevesinde yapılacak işlemlerinin yüklenici tarafından yerine getirilip getirilmediği ile ilgili bilgi ve
belgelerin kontrol teşkilâtları tarafından tamamlanması, söz konusu bilgi ve belgelerin İnsan Kaynakları
Birimince incelenmesini müteakip, kontrol teşkilâtları tarafından düzenlenecek hak edişin ödenmesi için
Genel Müdürlüğe bildirilmesi hususunda gerekli işlemleri yerine getirmek,
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ö) İşletmenin ölçü kalibrasyon laboratuvarında yapılacakların dışında kalan ölçü ve tartı
aletlerinin ayar ve damgalanmasını Otomasyon Bakım ve Onarım Birimi ile koordineli olarak kanunî
süresi içinde yapılmasını sağlamak,
p) Yıllık işletme bütçeleri ile verilen satın alma ödeneği ve harcama ilişkisinin devamlı
kontrolünü sağlamak, ödeneksiz harcamaya meydan vermemek ve Genel Müdürlükçe istenilen satın alma
tablolarını hazırlamak,
r) Görev alanıyla ilgili bilgileri, bilgi işlem sistemi içinde yer alan bölümlerine işlemek,
istatistiksel bilgileri günlük, aylık ve yıllık olarak hazırlamak, Planlama Birimine göndermek,
s) Satın alma sürecinin etkinliğini mevzuat, iş sonuçlarına etkisi, uygulama kalitesi ve
zamanındalık faktörlerini gözeterek sürekli geliştirmek,
ş) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. İş Kanununun 36 ncı maddesi gereğince; hizmet
alımı işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen
kontrol etmek, varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırılmasını
sağlamak,
t) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla bent sıralamasında değişik. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik
bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve
4511 sayılı oluru ile değişik bent. Yüklenici işçisi çalıştırılmasına dayalı ihalelerde yaklaşık maliyet

hesaplanmadan önce; hizmet alımıyla yaptırılacak işin uzmanlık alanına, zorluk durumuna veya başka bir
gerekçeye dayalı olarak, bu hizmet alanında çalıştırılacak yüklenici işçisine asgari ücretin üzerinde ödeme
yapılması öngörülmesi halinde ve bu işte yeni bir iş grubu veya unvanı yer almış ise ve daha önce Genel
Müdürden veya yönetim kurulundan alınmış bir izin yok ise; yaklaşık maliyette dikkate alınacak ücretin
brüt asgari ücretin en az yüzde kaç fazlası olacağına ilişkin olarak SA Dairesi Başkanlığından görüş
alınmasını müteakip, hizmet alımının yaklaşık maliyetini hesaplamak,
(2) Malzeme ikmal, ambar ve malzeme stok kontrol işleri;
İşletmenin ambar, malzeme ikmal ve stok kontrol işleri; malzeme ikmal ve ambar sorumlusunca
yerine getirilir.
a) Malzeme ambarları ile ilgili işlemleri, Stok Kontrol ve Ambar Yönergesi hükümleri
çerçevesinde yerine getirmek, evrakı zamanında Muhasebe Birimine göndermek,
b) Ambarın minimum stok seviyelerini ilgili birimlerle birlikte belirlemek, malzeme miktarını bu
seviyeleri göz önünde tutarak takip etmek,
c) Gelen malzemenin tesellüm kontrolünü yapmak,
ç) Kontrolü yapılan malzemelerin ambara girişini yapmak ve kayıt işlerini öncelik sırasına göre
zamanında ve hatasız yapmak,
d) Ambardan kullanılacak malzemelerde ilk giren malzemenin öncelikle kullanılmasını sağlamak,
e) Ambarda tutulan malzemeleri korumak, uygun ortam koşullarında saklamak, bulunabilirliğini
ve izlenebilirliğini kolaylaştıran yerleşimi sağlamak,
f) Günlük tedarik edilen malzemeleri ilgili bölümlere kullanım alanına iletmek,
g) Kayıtlarla ilgili evrakı düzgün ve tanımlanmış sisteme uygun olarak düzenlemek, arşivlemek,
ğ) Satın alma işlemleri sorumlularına ambar stok durum bilgisini her ay sunmak, malzeme ve
yedek parçaların satın alınması için gerekli işlemleri yapmak,
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h) Yıl sonu ve ara envanter sayımını yapmak, sayım sonuçlarını ilgili Muhasebe Birimi
sorumlusuyla birlikte raporlamak,
ı) Ambar mevcutlarında olup, ihtiyaç dışı kalmış veya ekonomik ömrünü doldurmuş olan
makinelerin ve teçhizatın, eski, deklase, ihtiyaç dışı ve hurda malzemeler tespit ve değerlendirilmesi ile
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlemlerini yapmak.
(3) Sigorta işleri;
İşletmenin mal varlıklarının ve sorumluluğu işletmeye ait sevkiyatların sigortalanması işlemleri;
sigorta işleri sorumlusunca yerine getirilir.
a)

Yönetim Kurulunun 8/9/2014 tarihli ve 585/8 sayılı kararıyla “Sigorta İşleri Yönetmeliği” ibaresi, “Sigorta İşleri Yönergesi”

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sigorta İşleri Yönergesi çerçevesinde, Rayiç
Değer Tespit Komisyonunca, işletme mal varlıklarının kıymet ve risk analizlerinin yapılmasını müteakip,
sigorta talep tablolarını hazırlamak ve sigorta ve/veya dahilî fondan sigortalarının temini SA Dairesi
Başkanlığına bildirmek,
olarak değiştirilmiştir.

b) Sigorta şirketince işletme adına tanzim edilen sigorta poliçelerinin sigorta bedeli, risk ve prim
yönünden kontrolünü yapmak ve kıymetli evrak kasasında saklanmasını sağlamak,
c) Sigortalı varlıkların hasarı durumunda, beş iş günü içinde SA Dairesi Başkanlığından olay
mahalline eksper talebinde bulunmak, hasar ile ilgili belge ve bilgileri temin ederek ilgili sigorta şirketine
iletilmek üzere SA Dairesi Başkanlığına göndermek,
ç) Dahilî fondan karşılanacak hasarla ilgili belge ve bilgileri ihtiva eden hasar dosyasını
tamamlayarak hasarın dahilî fondan ödenmesine ait yetki sınırını esas alarak ilgili makama
onaylattırılmasını müteakip, hasar bedelinin dahilî fondan tahsil edilerek ilgili birim adına alacak kaydını
sağlamak, hasar dosyasını kapatmak,
d) Sevkiyatlarda meydana gelebilecek hasarların tazmin edilmesini sağlamak amacıyla; riski
düşük mal varlıklarının nakliyat sigortalarını işletme dahilî fonundan yapmak, riski yüksek mal
varlıklarının sevkiyatından önce sigortalanmasını SA Dairesi Başkanlığından talepte bulunmak,
e)

Yönetim Kurulunun 8/9/2014 tarihli ve 585/8 sayılı kararıyla “Sigorta İşleri Yönetmeliği” ibaresi, “Sigorta İşleri Yönergesi”

Sigorta İşleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde, yıl içinde ihtiyaç duyulan, makine
kırılması, elektronik cihaz, trafik, kasko ve benzeri diğer sigortaların yapılmasına yönelik işlemleri
yapmak.
olarak değiştirilmiştir.

C) Stok ve Sevkiyat Biriminin görev ve yetkileri
(1) Kırka, Emet ve Bigadiç Bor İşletme Müdürlüklerinin Stok ve Sevkiyat Birimlerinin
görevleri ve yetkileri;
a) Kırka, Emet ve Bigadiç Bor İşletme Müdürlüklerinin organizasyon yapısında yer alan Stok ve
Sevkiyat Birimi sorumluları; bu Yönergenin 23 üncü maddesinin (C) bendinde ve 27 nci maddesinin (A)
bendinde belirlenmiş ortak görevlerle birlikte aşağıdaki tanımlanmış görevlerin iş süreci mantığı ile takip
ve koordinasyonundan ve yönetiminden sorumludur.
b) Emet ve Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde Stok ve Sevkiyat Birimi görevlerini; “Mamul-yarı
mamul stok ve sevkiyat”, “kantar işleri” sorumlularınca yerine getirilir.
c) Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde Stok ve Sevkiyat Birimi görevlerini; “Mamul-yarı mamul stok
ve sevkiyat”, “Kantar işleri”, “Torbalama ve paketleme” ve “Ambalaj malzemeleri” sorumlularınca
yerine getirilir.
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Bu kapsamda, Birimin görevleri aşağıda belirtilmiştir;
1) Üretilen cevher, rafine, yarı mamul ve mamul ürünlerin stok yerlerinin seçimi ve bu yerlerin
hazırlanması işlerini; işletmenin Planlama Birimi, LOJ Dairesi Başkanlığı, ÜK Dairesi Başkanlığının
İşletmeler Koordinasyon Birimi ile koordinasyon içinde yapmak,
2) Stok alanının düzenini korumak, stok ve sevkiyat işlemlerini belirlenmiş standartlara göre
gerçekleştirmek,
3) Ambalajlı ürün üretimi, ambalajlı ve dökme ürün, cevher ve ürün taşıma ve stoklama
hizmetlerini; diğer birimlerle işbirliği hâlinde, iş programına uygun ve ekonomik olarak yerine getirmek,
4) Üretilen mamullerin cins ve ambalaj şekillerine göre stoklanması, muhafazası ve kayıtlarını
tutmak, LOJ Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon sağlamak,
5) İlgili birimlerle sürekli işbirliği hâlinde, ocaklardan ve konsantratördeki stoklardan yapılan her
türlü giriş ve çıkışlar ile stoklarda meydana gelecek değişiklikleri takip etmek,
6) Tüvenan, konsantre cevher ve ürün stoklarının; ayrıca, diğer işletmelere gönderilen tüvenan ve
konsantre cevher kayıtlarını tutmak, Planlama Birimine bildirmek,
7) Günlük, haftalık ve aylık stok ve sevkiyat raporları hazırlamak, Planlama Birimine göndermek,
8) Uygun olmayan ürünler için stok yerleri belirlemek ve bu ürünlerin uygun ürünlere
karıştırılmaksızın stoklanmasını sağlamak ve kayıtlarını tutmak, izinli olarak proseslerle beslenmesini
ve/veya müşteri talebi durumunda satışını sağlamak, kayıtlarını tutmak,
9) İşletme bünyesinde değerlendirilme imkânı bulunmayan bor oranı düşük madenler, endüstriyel
kullanım alanı olan yan kayaçlar, killer ve pasalar, yarı mamul ve mamul atıkların takibini yapmak,
10) Periyodik olarak stok ölçümlerini “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü CevherKonsantre, Mamul Maddeler Stoklama ve Ölçümleme Yönergesi” hükümlerine göre işletmenin
Mühendislik İşlemleri Biriminin takip ve koordinasyonunda gerçekleştirilmek, stok ölçüm sonuçlarını
yazılı olarak ilgili birim ve makamlara intikal ettirmek,
11) Açık ocaktan kırma-eleme tesislerine yapılan tüvenan cevher nakliyesi dışında gerek işletme,
gerekse üçüncü şahıslara ait vasıtalarla yapılacak tüm cevher ve ürün taşımalarına ait işlemleri
düzenlemek ve gerekli kontrolleri yapmak,
12) YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik alt bent. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik alt bent.
İşletmenin üretim programı ve PS Dairesi Başkanlığının satış programını esas alarak; mamul ve yarı
mamullerin sevkiyat iş yükünü LOJ Dairesi Başkanlığının ilgili birimleri ile koordineli olarak
programlamak,
13)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik alt bent.

YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik alt bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik alt bent. Yurt

dışına
satışı yapılan ürünlerin satış talimatları doğrultusunda ilgili birimlerle ortaklaşa hazırlıklarını yapmak,
tartım işlemlerini yaparak sevkiyat programına uygun sevkiyatını gerçekleştirmek, PS Dairesi Başkanlığı
ve LOJ Dairesi Başkanlığının Sevkiyat Yönetim Birimi, Bandırma’daki Lojistik Birimi ve diğer ilgili
taraflar ile sürekli irtibat kurmak, sevk ve stok durumunu izlemek,
14)

YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden;Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve

Cevher ve ürün nakliyatı ve satışa hazırlama işlemleri ile tartı
işlemlerini mevzuata uygun olarak yerine getirmek,
2873 sayılı oluru ile değişik alt bent numarası.
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15) YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden;Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve
2873 sayılı oluru ile mülga görev tanımı.
15)

YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden;Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve

İşletmeye ait kantarların periyodik bakım ve onarımlarını yaptırmak,
Otomasyon Bakım ve Onarım Birimince hazırlanan kalibrasyon plânına uygun olarak kalibrasyonlarının
ve damgalama işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamak,
2873 sayılı oluru ile değişik alt bent numarası.

16)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik alt bent.

Ürünün (ürün, konsantre ürün) tesiste elde edildiği
noktadan başlayıp, limanlara ulaştırılmasına kadarki tüm faaliyetleri içine alan (Lojistik faaliyet) süreç
içerisinde; hizmet alımı iş yükü, nakliye ve lojistik malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi lojistik
faaliyetleri işletmenin Planlama Birimi ve Lojistik Dairesi Başkanlığının ilgili birimleri ile işbirliği
sağlayarak birlikte planlamak, teknik şartname hazırlanmasına esas bilgileri hazırlamak, satın alma yetki
sınırları çerçevesinde alımı için “Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimine” göndermek, sözleşmeye
bağlanan alımların işletme içindeki uygulamalarını ve tesellümlerini sözleşmesine uygun olarak
gerçekleştirmek, satın alınan ambalaj malzemelerinin muhafaza, stok kayıt, sevk işlemlerini “Satınalma
ve Malzeme Yönetim Birimi” ile koordineli olarak yapmak,
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik alt bent.

17) Lojistik faaliyet alanında ihtiyaç duyulan malzemelerle ilgili geliştirilecek hususları LOJ
Dairesi Başkanlığına bildirmek,
18) Planlama Birimiyle koordineli olarak, diğer işletmelerin üretimleri için ihtiyaç duyulan
cevher ve konsantre cevherin miktarını belirlemek, diğer işletmelerle mutabakat sağlayarak nakliye
programını hazırlamak, LOJ Dairesi Başkanlığına göndermek, programa uygun olarak istenen cevher ve
konsantre cevherin taşınmasına ilişkin iş ve işlemleri takip ve koordine etmek, yönetmek,
19) YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik alt bent. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik alt bent.
PS Dairesi Başkanlığının verdiği yetkiye göre belli bir miktarda işletme ürünlerinin satışını ve işlemlerini
yapmak; yetkisini aşan miktardaki ürün taleplerini Yurt İçi Satış Birimine bildirmek veya müşteriyi Yurt
İçi Satış Birimine yönlendirmek, iç satış bilgilerini Lojistik Dairesi Başkanlığına bildirmek, iç satışlarla
ilgili olarak LOJ Dairesi Başkanlığı ve Yurt İçi Satış Birimi ile koordineli olarak çalışmak,
20) Sevkiyatlarda meydana gelebilecek hasarların tazmin edilmesini sağlamak amacıyla riski
düşük mal varlıklarının nakliyat sigortalarının işletme dahilî fonundan yapılmasını “Satınalma ve
Malzeme Yönetim Birimine” bildirilmek; riski yüksek mal varlıklarının sevkiyatından önce
sigortalanmasını SA Dairesi Başkanlığının Sigorta Biriminden istemek, daha sonra “Satınalma ve
Malzeme Yönetim Birimine” bilgi vermek,
21)

YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden;Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve

İşletme bünyesinde yerine getirilen lojistik hizmet sürecinden
kaynaklanan; müşteri şikâyetlerinin çözümüne yönelik olarak düzeltici, önleyici faaliyet isteği açmak,
müşteri şikâyetlerinin çözüm sürecini başlatmak, şikâyete neden olan kaynakların ortadan kaldırılması
için önlemleri Planlama Birimiyle koordineli olarak sağlamak, LOJ Dairesi Başkanlığının Lojistik Saha
Yönetim ve Raporlama Birimine gerekli bilgi ve belgeleri göndermek,
2873 sayılı oluru ile değişik görev tanımı.

22) Görev alanında kullanılan sistem, aksam, makine, teçhizat ve iş araçlarının periyodik,
önleyici ve kestirimci bakımları ile onarımlarının, elektrik, otomasyon ve mekanik bakım ve onarım
birimiyle koordineli olarak yapılmasını sağlamak,
23) YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve
2873 sayılı oluru ile mülga görev tanımı.
(2) Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün Stok ve Sevkiyat Biriminin
görevleri ve yetkileri;
(YK: 5/9/2013 tarihli ve 549/3 sayılı kararıyla eklenen fıkra)
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Stok ve Sevkiyat Birimi sorumlusu; bu Yönergenin 23 üncü maddesinin (C) bendinde ve 27 nci
maddesinin (A) bendinde belirlenmiş ortak görevlerle birlikte aşağıdaki tanımlanmış görevlerin iş süreci
mantığı ile takip ve koordinasyonundan ve yönetiminden sorumludur.
Stok ve Sevkiyat Birimi görevleri; “Mamul-yarı mamul stok ve sevkiyat”, “Kantar işleri”,
“Torbalama ve paketleme” ve “Ambalaj malzemeleri” sorumlularınca,
İşletmenin kendi bünyesinde gerçekleşen nakliye ve sevkiyat işleri ile cevher ve konsantre cevher
stok ve nakliye işleri; “Cevher stok kontrol ve sevkiyat” sorumlularınca
yerine getirilir.
Bu kapsamda, Birimin görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Ürünlerle ilgili stok, nakliye, sevkiyat, yurt içi satış iş ve işlemleri;
(YK: 5/9/2013 tarihli ve 549/3 sayılı kararıyla eklenen (a) bendi ve alt bentleri)

1) İşletmenin fabrikalarında ürünlerin elde edildiği noktadan itibaren birime teslim edilmesini
müteakip kayıt altına almak,
2) Ürün taşıma ve stoklama hizmetlerini; ilgili birimlerle işbirliği hâlinde, iş programına uygun ve
ekonomik olarak yerine getirmek,
3) YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve
2873 sayılı oluru ile mülga görev tanımı.
3)

YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve

2873 sayılı oluru ile değişik alt bent sıralaması ve değişik görev tanımı. Satışı

yapılan işletme ürünlerinin ihracata ve iç satışa
hazır hale getirilmesi ile ilgili işleri yapmak, Lojistik Dairesi Başkanlığının Sevkiyat Yönetim Biriminin
koordinasyonunda ve yönetiminde ihraç edilecek ürünlerin zamanında ilgili limanda bulunmasını
sağlayacak planlamayla sevkiyatını sağlamak, sevk ve stok durumunu takip etmek,
4) YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve
2873 sayılı oluru ile mülga görev tanımı.
4) YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik bent. YK:19/6/2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla değişik alt bent. PS
Dairesi Başkanlığının verdiği yetkiye göre belli bir miktarda sülfürik asit, Kalsine Pirit (Demir Oksit) ve
işletme ürünlerinin satışını ve işlemlerini yapmak; yetkisini aşan miktardaki ürün taleplerini Yurt İçi Satış
Birimine bildirmek veya müşteriyi Yurt İçi Satış Birimine yönlendirmek,
5)

YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve

Sevkiyatlarda meydana gelebilecek hasarların tazmin edilmesini
sağlamak amacıyla riski düşük mal varlıklarının nakliyat sigortalarının işletme dahilî fonundan
yapılmasını “Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimine” bildirilmek; riski yüksek mal varlıklarının
sevkiyatından önce sigortalanmasını SA Dairesi Başkanlığının Sigorta Biriminden istemek, daha sonra
“Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimine” bilgi vermek,
2873 sayılı oluru ile değişik alt bent sıralaması.

6)

YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve

Belirlenmiş standartlara uygun olarak ürünlerin stoklanmasını, stok
izleme faaliyetlerini, ürünlerin kalite şartlarının sağlanmasını ve korunmasını, stok alanının düzenini
sağlamak,
2873 sayılı oluru ile değişik alt bent sıralaması.

7)

YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve

Uygun olmayan ürünler için stok yerleri belirlemek ve bu ürünlerin
uygun ürünlere karıştırılmaksızın stoklanmasını sağlamak ve kayıtlarını tutmak, izinli olarak proseslere
beslenmesini ve/veya müşteri talebi durumunda satışını sağlamak, kayıtlarını tutmak,
2873 sayılı oluru ile değişik alt bent sıralaması.
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9) YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve
2873 sayılı oluru ile mülga görev tanımı.
8)

YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve

Lojistik alanında ihtiyaç duyulan malzemelerle ilgili
geliştirilecek hususları LOJ Dairesi Başkanlığına bildirmek,
2873 sayılı oluru ile değişik alt bent sıralaması ve değişik görev tanımı.

9) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik alt bent. YK:
Ürünün tesiste elde edildiği noktadan başlayıp, limanlara
ulaştırılmasına kadarki tüm faaliyetleri içine alan (Lojistik faaliyet) süreç içerisinde; hizmet alımı iş
yükü, nakliye ve lojistik malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi lojistik faaliyetleri işletmenin Planlama
Birimi ve Lojistik Dairesi Başkanlığının ilgili birimleri ile işbirliği sağlayarak birlikte planlamak, teknik
şartname hazırlanmasına esas bilgileri hazırlamak, satın alma yetki sınırları çerçevesinde alımı için
“Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimine” göndermek, sözleşmeye bağlanan alımların işletme içindeki
uygulamalarını ve tesellümlerini sözleşmesine uygun olarak gerçekleştirmek, satın alınan ambalaj
malzemelerinin muhafaza, stok kayıt, sevk işlemlerini “Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimi” ile
koordineli olarak yapmak,
12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik alt bent.

10) YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve
İşletmeye ait kantarların periyodik bakım ve onarımlarını yaptırmak,
Otomasyon Bakım ve Onarım Birimince hazırlanan kalibrasyon plânına uygun olarak kalibrasyonlarının
ve damgalama işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamak,
2873 sayılı oluru ile değişik alt bent sıralaması.

11) YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve
İşletme bünyesinde yerine getirilen lojistik hizmet
sürecinden kaynaklanan; müşteri şikâyetlerinin çözümüne yönelik olarak düzeltici, önleyici faaliyet isteği
açmak, müşteri şikâyetlerinin çözüm sürecini başlatmak, şikâyete neden olan kaynakların ortadan
kaldırılması için önlemleri Planlama Birimiyle koordineli olarak sağlamak, LOJ Dairesi Başkanlığının
Lojistik Saha Yönetim ve Raporlama Birimine gerekli bilgi ve belgeleri göndermek,
2873 sayılı oluru ile değişik alt bent sıralaması ve değişik görev tanımı.

12) YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve
Görev alanında kullanılan sistem, aksam, makine, teçhizat ve iş
araçlarının periyodik, önleyici ve kestirimci bakımları ile onarımlarının, elektrik, otomasyon, mekanikfabrikalar bakım ve onarım birimleriyle koordineli olarak yapılmasını sağlamak,
2873 sayılı oluru ile değişik alt bent sıralaması.

13) YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve
Birimin faaliyet alanında, hizmet alımıyla yürütülen işler dâhil olmak
üzere iş sağlığı ve güvenliği şartlarının ve çevre ile ilgili önlemlerin alınmasını sağlamak,
2873 sayılı oluru ile değişik alt bent sıralaması.

14) YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve
Ürünlerin ve ambalajların orijinal haliyle müşteriye ulaştırılmasının
kurum ve ülkemiz açısından taşıdığı önem hakkında farkındalık sağlamak amacıyla, hizmet alımıyla
çalışanlar ve kurum personeli için periyodik iş başı eğitimleri ve müşteri şikayet konularının yazılı ve
görsel olarak paylaşıldığı özel programlar düzenlemek,
2873 sayılı oluru ile değişik alt bent sıralaması.

15) YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/2/2014 tarihli ve
2873 sayılı oluru ile değişik alt bent sıralaması. Birimin faaliyet alanında gerçekleşen malzeme tüketim ve stok
durumu, ürün satışı, stok giriş ve çıkışlarını, nakliye, sevkiyat ve diğer iş ve işlemlerle ilgili istatistiği
bilgileri Planlama Birimine zamanında ulaştırmak, faaliyet bilgilerini günlük olarak ERP’nin ilgili
bölümlerine kaydetmek.
b) Cevher ve konsantre cevher stok ve nakliye işleri;
(YK: 5/9/2013 tarihli ve 549/3 sayılı kararıyla eklenen (b) bendi ve alt bentleri)

1) İşletmeye, diğer işletmelerden gelen tüvenan ve konsantre cevherin nakliye ve sevkiyat işleri,
stoklama ve stok takibi, yükleme ve boşaltma işleri üretim birimleri ile koordinasyon sağlanarak “Cevher
stok kontrol ve sevkiyat sorumlusu”nca yerine getirilir.
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2) Stok yerlerinin seçimi ve bu yerlerin hazırlanması işlerini; LOJ Dairesi Başkanlığı, ÜK Dairesi
Başkanlığının İşletmeler Koordinasyon Birimi ile koordinasyon içinde yapmak,
3) Stok alanının düzenini korumak, stok ve sevkiyat işlemlerini belirlenmiş standartlara göre
gerçekleştirmek,
4) İşletmenin yıllık üretimi için ihtiyaç duyduğu tüvenan cevher ve konsantre cevherin diğer
işletme müdürlüklerinden taşınması ile ilgili nakliye ihtiyacını iş programına uygun olarak üretim
planlama ve takip sorumlusuyla birlikte planlamak, işletmeye diğer işletmelerden taşınacak tüvenan
cevher ve konsantre cevherin yıllık nakliye hizmet alımı ihtiyacına ilişkin talebi Lojistik Dairesi
Başkanlığına bildirmek,
5) İş programına uygun olarak tüvenan cevher ve konsantre cevherin diğer işletme
müdürlüklerinden taşınması ile ilgili nakliye işinin şartname ve sözleşmesine göre yerine getirilmesini
takip ve koordine etmek, yönetmek,
6) Stoklara yapılan girişlerin ve stoktan çıkışların günlük olarak kayıtlarını tutmak; aylık stok ve
sevkiyat raporları hazırlamak ve tüm bu bilgileri Planlama Birimine, işletmede diğer ilgili birimlere ve
ilgili işletme müdürlüklerine göndermek,
7) Periyodik olarak stok ölçümlerini “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Cevher-Konsantre,
Mamul Maddeler Stoklama ve Ölçümleme Yönergesi” hükümlerine göre gerçekleştirilmek, stok ölçüm
sonuçlarını yazılı olarak ilgili birim ve makamlara intikal ettirmek,
Ç) Planlama Biriminin görev ve yetkileri
(1) Planlama birimi sorumlusu; bu Yönergenin 23 üncü maddesinin (C) bendinde ve 27 nci
maddesinin (A) bendinde belirlenmiş ortak görevlerle birlikte aşağıdaki tanımlanmış görevlerin iş süreci
mantığı ile takip ve koordinasyonundan ve yönetiminden sorumludur.
(2) Planlama Biriminin tüm görevleri;,
İşletmenin tüm üretim süreçlerinin planlanması ve takip edilmesi, aylık ve yıllık işletme faaliyet
raporlarının hazırlanması üretim planlama ve takip sorumlusunca,
İşletmenin tüm faaliyetlerinin performans kriterlerini belirleme ve izleme, işletme performans
faaliyet raporu hazırlama, iş sonuçlarına göre iyileştirme projeleri hazırlama işleri; performans ölçme ve
iyileştirme sorumlusunca,
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik paragraf. Yatırım ve bütçe planlama çalışmalarını yapma,
kısa, orta ve uzun vadeli politika ve strateji belirleme, Teşekkül stratejik plan hazırlama çalışmalarına
işletme desteğini sağlama ve stratejik planın işletme içindeki performansının izlenmesi, maden
sahalarının planlanması ve diğer planlama ve koordinasyon işleri; işletme bütçesinde yer alan inşaat,
tesisler bakım-onarım işleri ile ekipman değişimleri, geliştirilmesi, yenilemesi işlerinin süreçlerinin
planlanması ve konu alanlarına göre TMH Dairesi Başkanlığının ilgili birimleri ve işletmedeki ilgili
birimlerin iş ve işlemleriyle ilgili sonuçların takip edilmesi yatırım, bütçe planlama ve stratejik plan
sorumlusunca,

İşletme faaliyetlerinin entegre yönetim sistemi ile entegrasyonu, koordinasyonu ve takibi işleri;
entegre yönetim sistemi sorumlusunca,
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 20/09/2017
tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile eklenen paragraf. İşletmenin otomasyon sistemlerinin (otomasyon çalışma ayarları

hariç) bilgisayar yazılım işleri ile bilgi işlem sistemi, bilgisayar ve ek donanımları ile ilgili iş ve işlemler;
bilgi işlem sistem sorumlusunca,
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YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 20/09/2017
tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile eklenen paragraf. Kırka, Emet ve Bigadiç Bor İşletme Müdürlüklerinde; maden

sahası işleri, haritalama, cevher, rafine, yarı mamul ve mamul ürünlerin stok yerlerinin seçimi ve stok
ölçüm işleri; maden sahası mühendislik, haritalama ve stok ölçüm sorumlusunca,
(YK: 5/9/2013 tarihli ve 549/3 sayılı kararıyla mülga paragraf)

yerine getirilir.
Bu kapsamda, Planlama Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Üretim planlama ve takip işleri;
1) Teşekkülün yıllık satış hedeflerini, işletme bütçesini ve işletme kapasite artışları da dahil
üretim kapasitesini esas alarak ÜK Dairesi Başkanlığının İşletmeler Koordinasyon Biriminin
koordinasyonunda yıllık üretim programını hazırlamak, satış hedeflerindeki değişikliklere bağlı olarak,
işletmenin üretim, hedef ve terminlerinde yapılacak değişiklikleri koordine etmek, üretim sürecindeki
gerçekleşmeleri takip etmek,
2) Üretim kayıplarını cevherin çıktığı noktadan itibaren her aşamasını inceleyerek ve nedenlerini
araştırarak, üretim maliyetlerini ve kayıplarını azaltıcı öneriler geliştirmek, pilot uygulama/uygulama
projelerini ilgili birimlerin de katılımını alarak başlatmak, işletmenin yıllık tasarruf plânını hazırlatmak ve
takip etmek,
3) Eti YBS’ye işlenen günlük üretim bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek, tespit ettiği hataların
düzeltilmesini sağlamak, günlük üretim raporlarını hazırlamak ve Genel Müdürlüğe göndermek,
4) Tesislerde yapılan proje iyileştirme ve revizyonlardan kaynaklanan kapasite artışlarını da
kapasitelere ilâve ederek; işletme müdürlüğünün süreç ve birim bazlı üretim kapasitelerini ve performans
parametrelerini üretim birimleri ve üniteleri bazında belirlemek; aylık olarak gerçek verilere dayalı olarak
takip etmek, performans raporları hazırlamak ve işletme yönetimine sunmak,
5) Üretim biriminde kritik süreç veya darboğaz yaşanması durumunda gerektiğinde günlük veya
haftalık olarak verimlilik performanslarını takip etmek,
6) Ürün maliyeti ve verimlilik çalışmalarını güncel bilgiler doğrultusunda yapmak.
b) Performans kriteri belirleme ve izleme faaliyetleri;
1) Performans izleme ve ölçme sonuçlarına göre yıllık iyileştirme projelerini işletme yönetimi ve
ilgili birimlerin de katıldığı yönetim toplantısında belirlemek, işletmede gerçekleştirilecek iyileştirme
projelerini koordine ve takip etmek,
2) İşletme ile ilgili; üretim miktarları, tenörler, randımanlar, satışlar, stoklar, işletmeler arası
nakledilen tüvenan, konsantre ve ara ürün miktarları, iş miktarları, hammadde ve malzeme tüketimleri,
enerji üretim ve tüketimleri, prosese geri beslenen ürün miktarı, yatırımlar, maliyetler, arızalar, ürün
geliştirme, tesislerde yapılan revizyon ve iyileştirmeler, çevre göstergeleri, üretim primi istatistikleri,
üniteler bazında hizmet alımı ve kadrolu işçiler ile birimler bazında memur ve sözleşmeli personel
sayıları, hizmet içi ve oryantasyon, işbaşı eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği göstergeleri, teşvik ve sigorta
bilgileri, laboratuvar ve analiz bilgileri, işletmenin satınalma plânına göre satınalma gerçekleşmeleri ve
performansı gibi işletmenin tüm faaliyetlerini kapsayan istatistiksel bilgileri derlemek, karşılaştırmalı
tablolar hazırlamak ve değerlendirmek, yöneticilerin karar vermesini kolaylaştıracak nitelikte dönemler
itibarıyla “işletme performans faaliyet raporu”nu hazırlamak, işletme yönetimine sunmak; raporu, Etinet
sayfasında yayımlanmasını sağlamak,
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3) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
Aylık işletme performans faaliyet raporunu ve/veya elektronik ortamda
bilgilerini, konu alanlarına göre; SG Dairesi, TMH Dairesi, LOJ Dairesi Başkanlıklarına, ayrıca Valilik,
Kaymakamlık, TÜİK, Sanayi ve Ticaret Odası gibi Kurum ve Kuruluşlara intikal ettirilmesini sağlamak,
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent.

4) SG Dairesi Başkanlığınca her ay hazırlanacak “Kurum Performansı Faaliyet Raporu” içinde
yer alacak işletme faaliyet bilgilerinin birimler bazında Eti YBS kapsamındaki tablolara zamanında
işlenmesini takip ve koordine etmek,
5) Genel Müdürlük birimlerince işletmeden istenen bilgilerin güncelliğini sağlayarak zamanında
iletmek,
6) İşletme müdürünün Genel Müdürlüğe ve ilgili taraflara işletme performansı ile ilgili her tür
bilgilendirme ve sunumu için gerekli çalışmaları yerine getirmek,
c) Entegre Yönetim Sistemi (EYS) faaliyetleri;
1) İşletmede enerji, çevre, İSG ve kalite yönetim sistemi kapsamındaki uygulamaların; EYS El
Kitabı, Prosedürler El Kitabı ve Süreç Hedefleri El Kitaplarında tanımlandığı şekilde yerine getirilmesini
takip ve koordine etmek,
2) İşletme müdürlüğünün süreç planlarını hazırlamak, süreç hedeflerini tüm ilgili birimleri
koordine ederek belirlemek, hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin takibini yapmak,
gerçekleşmeleri raporlamak, işletmenin üretim süreçleri ile ilgili uygulama talimatlarını hazırlamak,
yayımlamak ve değişikliklerini yapmak,
3) EYS ile ilgili çalışmalarda işletmenin tüm birimlerindeki uygulamaları takip ve koordine
etmek, merkez teşkilatında Organizasyon ve Yönetim Geliştirme Birimi, çevre, İSG ve enerji ile
konulardaki birimlerle koordinasyon içinde çalışmak,
4) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin
işletme içindeki uygulamalarını takip ve koordine etmek,
5) Organizasyon ve Yönetim Geliştirme Birimince planlanan iç tetkik çalışmalarını işletmenin iş
süreçlerinin incelenmesini sağlayacak şekilde takip ve koordine etmek, iç tetkik sonuçlarını birleştirerek
işletmenin “İç Tetkik Raporunu” hazırlamak ve Organizasyon ve Yönetim Geliştirme Birimine
göndermek,
6) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik alt bent. İç tetkiklerde tespit edilen ve iyileştirilmesine
ihtiyaç duyulan konularla birlikte işletmede yapılan iyileştirme çalışmalarının kayıt altına alınmasını (DF)
sağlayıcı çalışmalar yapmak,
7) Merkez teşkilatında yapılacak yönetimin gözden geçirme (YGG) toplantısı öncesinde
işletmece yapılacak performans toplantısı sürecini başlatmak, performans raporunu hazırlamak ve
Organizasyon ve Yönetim Geliştirme Birimine göndermek,
8) Kadrolu işçilerin, sözleşmeli personel ve memur personelin Görev Tanımları El Kitaplarını
İnsan Kaynakları Birimi ile birlikte hazırlamak, değişikliklerini yapmak ve Etinet Sayfasında
yayımlatmak,
9) İnsan Kaynakları Biriminin eğitim sorumlusuyla işletme müdürlüğünün ana ve yardımcı
üretim birimleriyle iş birliği içinde kadrolu işçilere verilecek iç eğitim konularını belirlemek, eğitim
sorumlusuna “İşletme Müdürlüğü İç Eğitim Plânı”nın hazırlanmasında entegre yönetim sisteminin
gereklerini de düşünerek gerekli olan katkıyı vermek,
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10) Organizasyon ve Yönetim Geliştirme Birimince yapılacak form standartlaştırılması
çalışmalarına katılmak ve işletmenin tüm süreçlerinde kullanılan formların uygulanmasını ve yönetimini
sağlamak,
11) Genel Müdürlükten veya işletme müdürlüğü birimlerinden intikal eden müşteri şikâyetlerini
ilgili birimlerle işbirliği içinde değerlendirmek, hata nedenlerinin belirlenmesi için ilgili birimlerle çözüm
önerileri geliştirmek, önlem alınması için önerilerde bulunmak, düzeltici faaliyetleri izlemek ve sonuçtan
işletme müdürlüğüne ve şikâyeti gönderen birime bilgi vermek,
12) İşletmenin enerji sistem ve ekipmanlarının, araç-gereç, cihaz ve aletlerin, muayene ve ölçme
cihazlarının, tartı aletlerinin, kantarların ve tartım sistemlerinin, makine, ekipmanların kalibrasyonlarıyla
ilgili olarak Otomasyon Bakım ve Onarım Birimince hazırlanan ve birime gönderilen ölçü kalibrasyon
laboratuvarında yapılacak kalibrasyonlar dışındaki “Yıllık Kalibrasyon Plânı”nı entegre yönetim sistemi
çalışmalarının bir gereği olarak muhafaza etmek, kalibrasyonların yapılmasını koordine etmek,
13) İşletmenin eğitim sorumlusuyla işbirliği içinde görsel eğitim materyalleri hazırlamak/
hazırlatmak ve ilan etmek (kötü ürün örnekleri, video, işletme içi panolarda duyurular, iş kazaları, başarılı
uygulamaları yayınlamak vb.),
14) Gerekli olan hallerde işletmenin ilgili birimleriyle iş birliği içinde tedarikçi firmalardan satın
alınan mal veya hizmetin kaliteli üretilip üretilmediğini yerinde inceleyerek değerlendirmek, önerilerde
bulunmak,
ç) Yatırım plânlama işleri;
1)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

Genel Müdürlük yatırım plânlama çalışmalarında ilgili
birimlerle iş birliği içinde ön hazırlıkları yapmak, gerekli bilgileri sunmak, yatırım plânlarının
hazırlanması çalışmalarını SG Dairesi Başkanlığının Yatırım Planlama Birimi ile birlikte yürütmek,
20/09/2017 tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik alt bent.

2) İşletmenin yatırım programını takip ve kontrol etmek,
3) Teşekkülün yatırım programında ve işletme bütçesinde yer alan işletmeye ait projelerin
gerçekleşmelerini aylık, üç aylık ve yıllık bazda takip etmek, gerçekleşme raporu hazırlamak,
performansını izlemek,
4) Teşekkülün yatırım programında yer alan projelerden geçici kabulü yapılan ya da
tamamlananların Mİ Dairesi Başkanlığı/muhasebe birimi ile temasa geçerek amortismana tabi iktisadi
kıymet (ATİK) ayrımının yapılarak sabit kıymet kayıtlarına alınması için Mİ Dairesi Başkanlığına
bildirmek,
5)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve diğer ilgili mevzuat uygulamalarını takip etmek, mevzuat kapsamında,
işletme müdürlüğünde teşvikten faydalanılması gereken konuları belirlemek, işletme müdürlüğünün
teşvik alma yetki sınırı çerçevesinde teşvik belgesinin sanayi odasından alınmasına yönelik dokümanların
ilgili birimler tarafından hazırlanmasını müteakip, müracaatı yapmak, alınan teşvik belgesinin aslını
Muhasebe Birimine göndermek, işin bitiminde teşvik belgesi kapatılması işlemlerini takip etmek,
20/09/2017 tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik alt bent.

6)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

İşletme müdürlüğünün yetki sınırını geçen teşvik
müracaatlarına ilişkin dokümanın ilgili birimler tarafından hazırlanmasını müteakip, SG Dairesi
Başkanlığına göndermek, teşvik belgesi alındığında aslını Mİ Dairesi Başkanlığına, bir suretini Muhasebe
Birimine göndermek, projenin tamamlanmasını müteakip, yatırım teşvik belgesinin kapatılmasını ve
teşvik belgesi kapsamında yapılan işlemlerin sonuçlarını SG Dairesi Başkanlığına bildirmek,
20/09/2017 tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik alt bent.
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7) İşletmenin tüm teşvikle ilgili sürecini takip etmek, teşvik ve alınan desteklerle ilgili rapor
hazırlamak,
d) Stratejik plânlama, işletme bütçesi plânlama ve organizasyon yapısı faaliyetleri;
1) İşletmenin kısa, orta ve uzun vadeli politika ve stratejilerini belirlemeye, hedeflerini tespit
etmeye yönelik çalışmalar yapmak,
2) YK: 20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik alt bent. Hazırlanacak yıllık işletme bütçesinin ve
uygulamalarının stratejik plân ve yıllık performans programı ile uyumlu olabilmesi için Mİ Dairesi
Başkanlığınca hazırlanacak işletme bütçesinin, işletme içindeki alt hazırlıklarını ve koordinasyon işlerini
yapmak,
3) İşletmenin yıllık iş programını ve malzeme ihtiyaç listesini işletmenin tüm birimleriyle
koordineli şekilde hazırlamak,
4) Teşekkül stratejik plânının işletmeyle ilgili uygulama alt plânını ve gerçekleşme alt plânını
hazırlamak, uygulamalarını izlemek, üçer aylık raporlar hazırlayarak değerlendirmek ve SG Dairesi
Başkanlığına göndermek,
5) Kısa, orta ve uzun vadede stratejik plân, yıllık üretim plânları, maliyet ve verimlilik unsurlarını
da göz önünde bulunduran süreç analizleri yapmak, işletmenin süreç risk haritasını hazırlamak, işletme
üretim süreçleri ve işlemleri ile ilgili iş etüdü, standart zaman, kayıp zaman ölçümleri yapmak,
6) İşletme faaliyet alanıyla ilgili olarak Teşekkülün “İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem
Planı”nda yer alan işletmeyle ilgili eylemleri izlemek; işletmede iç kontrol sistemiyle ilgili işleri koordine
etmek,
7) İşletme müdürlüğü kapsamındaki tüm birimlerin, Teşekkülün kurumsal amacına, hedeflerine
etkili ve verimli bir şekilde erişmesini sağlamak için İnsan Kaynakları Birimiyle iş birliği içinde insan
gücü plânlaması ve iş değerlemesi yapmak, birimlerin tekliflerini inceleyerek organizasyon yapılarında ve
görev tanımlarında yapılması gereken değişiklikleri gerekçeleri ile birlikte Genel Müdürlüğe göndermek,
e) Maden sahalarının plânlanması ve kamulaştırma işleri;
1) Teşekküle devredilen veya devralınmak istenen maden sahalarının gerekli olan inceleme ve
araştırmalarını ÜK Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde plânlamak ve işlemlerini yerine getirmek,
2) İşletme müdürlüğü faaliyetleri için gerekli olan arazinin kamulaştırılması, kullanım hakkı ile
irtifak ve/veya intifa hakkı alınması amacıyla resmi kurum ve kuruluşlarda yapılacak ön işlemleri yerine
getirmek, arazinin sınırı, cinsi ve alanı ve benzeri özelliklerini tespit ederek gerekçe raporunu hazırlamak,
değerlendirilmesi için işletme müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kamulaştırma komisyonuna sunmak,
f) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 20/09/2017
Mülga.

tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile mülga bent.

g) Saha mühendislik, haritalama ve stok ölçüm işleri;
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 20/09/2017
tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile eklenen bent ve alt bentleri.

a) Maden arama ve işletme sahalarında uygulanacak imalât ve ihzarat program ve plânlarının
üretim birimleriyle işbirliği içerisinde hazırlanmasını sağlamak, yapılan işlemlerin program ve plânlara
uygunluğunu takip etmek,
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b) Teşekkül imtiyazında olup, işletmenin görev alanına giren sahalarında bilinen cevher
yataklarının üretime hazır hâle getirilmesini programlandırmak ve projelendirmek, açılacak yarma, galeri,
kuyu, desandre gibi madencilik arama çalışmalarını yürütmek, çalışmaları izlemek, uygulamada projelere
göre yapılacak değişiklikleri ÜK Dairesi Başkanlığının Maden Arama Birimi ve İşletmeler Koordinasyon
Birimi ile birlikte kararlaştırmak,
c) Teşekkül imtiyazında olup, işletmenin görev alanına giren sahalarında yeni arama yerleri tespit
etmek, ÜK Dairesi Başkanlığının Maden Arama Birimi ile; çalışmaları programlamak ve projelendirmek,
gerekli jeolojik, jeofizik inceleme ve araştırmalarını yapmak veya yapılmasını sağlamak, elde edilen
sonuçlara göre rezerv hesabı yapmak,
ç) Bilinen veya yeni bulunan cevher yataklarında tenör tespiti için numuneler almak ve
numunelerin analizini yaptırmak,
d) Maden Kanunu ve uygulama yönetmeliği kapsamında yapılması zorunlu ve gerekli işlemleri
yerine getirmek, ÜK Dairesi Başkanlığının Maden Hakları Birimi ile koordinasyon sağlamak,
e) İşletmenin görev alanına giren maden sahalarının hukukî durumlarını sürekli olarak izlemek,
maden mevzuatına göre maden sahalarının kapatılması, ruhsatname ve redevansla çalıştırılan lokal
alanların ölçüm ve kontrollerinin yerine getirilmesi ile ilgili işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak
yapmak, ÜK Dairesi Başkanlığının Maden Hakları Birimi ile koordinasyon sağlamak,
f) Özel ihtisas gerektiren jeolojik, petrografik, mineralojik ve ihtiyaç duyulan diğer teknolojik
çalışmaları ÜK Dairesi Başkanlığı ile birlikte tespit etmek, bu çalışmaların MTA, üniversiteler veya özel
mühendislik kuruluşlarına yaptırılmasını ve bu amaçlar için personel eğitilmesini teklif ve tavsiye etmek,
g) İşletmenin faaliyet gösterdiği sahalarda; detay jeolojik ve tektonik inceleme ve araştırma,
jeofizik harita alımı ve benzeri çalışmaların yapılmasını sağlamak, ÜK Dairesi Başkanlığının ilgili birimi
ile koordinasyon sağlamak,
ğ) Aylık, üç aylık ve yıllık imalât haritalarının hazırlanmasını sağlamak,
h) İşletmenin ihtiyacı olan; topoğrafik, hâli hazır, ruhsat, imalât ve stok sahası haritalarının ilgili
mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,
ı) İşletme müdürlüğü sahalarında yürütülen dekapajın; “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Dekapaj İşleri Yönergesi”ne uygun olarak açık işletme üretim sorumlusu ile koordineli olarak ölçüm,
hesaplama, çizim ve benzeri işlerini yapmak,
i) Üretilen cevher, rafine, yarı mamul ve mamul ürünlerin stok yerlerinin seçimi ve bu yerlerin
hazırlanması konularında işletme müdürlükleri organizasyon yapısına göre, “Stok ve Sevkiyat Birimi”,
“Planlama Birimi”, LOJ Dairesi Başkanlığı, ÜK Dairesi Başkanlığının İşletmeler Koordinasyon Birimi
ile koordineli olarak çalışmak,
j) İşletmede stokların ölçülmesi ile ilgili işlemleri “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Cevher-Konsantre, Mamul Maddeler Stoklama ve Ölçümleme Yönergesi”ne uygun olarak yapılmasını
sağlamak,
k) İşletme bünyesinde değerlendirilme imkânı bulunmayan bor oranı düşük madenler, endüstriyel
kullanım alanı olan yan kayaçlar, pasalar, yarı mamul ve mamul atıkların takibini yapmak.
ğ) Bilgi işlem sistemi işleri;
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 20/09/2017
tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile eklenen bent ve alt bentleri.

a) İşletme müdürlüğünün otomasyon sistemlerinin yazılımlarıyla ilgili iş ve işlemleri TMH ve
YBS Dairesi Başkanlıklarıyla iş birliği içinde yapmak, takip etmek, yönetmek,
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b) YBS Dairesi Başkanlığı tarafından Eti YBS kapsamında hazırlanmış projelerde olabilecek
değişiklikleri ve talepleri YBS Dairesi Başkanlığına bildirmek,
c) İşletmenin bilgisayar ağ ve bağlantılarının aktif halde tutulması için gerekli tedbirleri almak, ağ
ayarlarını yapmak ve yönetmek,
ç) İşletmenin, bilgisayar ve ek donanım ihtiyaçlarını belirlemek, talepleri YBS Dairesi
Başkanlığına bildirmek ve temin edilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
d) Bilgisayar sistemlerinin ve ek donanımlarının (Bilgisayar, yazıcı, faks, iletişim ekipmanları ve
benzeri üniteler) arızalarını gidermek için gerekli bakım-onarım çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
e) Bilgi işlem ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulanmasını sağlamak, yeni yayınları
personelin bilgisine sunmak ve bu konularda eğitim vermek,
f) İşletmenin network alt yapısını ve yapısal kablolama işlerini planlamak, gerekli olan iş ve
işlemleri yapmak veya yaptırmak,
g) Bilgi işlemle ilgili sarf malzemeleri temin etmek,
ğ) Garanti dışı olan arızalı bilgi sistemleri ile ilgili yedek parça temin etmek,
h) İşletme müdürünün onayını alarak bilgisayar sistemlerinin ve ek donanımlarının birimlere
dağıtımını belirlemek veya yerini değiştirmek,
ı) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. İşletmenin iç iletişim sürecinin etkinliğini takip
etmek, toplantı uygulamaları, BELGENET kullanımı, iç yazışma, e-posta ile iletişim, sözlü iletişimi
kapsayan iletişim sorunlarının tespit edilerek sorunların çözülmesini sağlamak,
i) Bilgisayarların ağ bağlantıları ile elektronik posta tanımlamalarını; fotokopi, yazıcı ve faksların
kişisel bilgisayarlara tanıtımını yapmak, bu konulardaki taleplerin telefonla bildirilmesini yeterli görerek,
zaman geçirmeden gerekli olan işlemi gerçekleştirmek,
j) Bilgi işlemle ilgili yapılacak işler hakkında YBS Dairesi Başkanlığına bilgi vermek ve işbirliği
içinde hareket etmek,
k) Kuruluşumuzda bilgi teknolojileri kurumsal altyapılarının yönetilmesi ve korunması amacıyla
uygulanmakta olan TS ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin, enerji altyapılarında (proses,
ICS/SCADA vb.) sektöre ait önlemleri ve siber güvenlik yapılanmalarını içeren ISO 27002 ve ISO/IEC
27019 normlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi çalışmalarında YBS Dairesi Başkanlığının Siber
Güvenlik Yönetim Birimi ile koordineli çalışmak,
l) TS ISO 27001 Bilgi Güvenliği politikalarının uygulanması ve bilgi güvenliği yönetim
sisteminin etkin şekilde yürütülmesi için YBS Dairesi Başkanlığının Siber Güvenlik Yönetim Birimi ile
koordineli çalışmak.
h) Diğer plânlama ve koordinasyon işleri;
1) İşletme bünyesinde değerlendirilme imkânı bulunmayan bor oranı düşük madenler, endüstriyel
kullanım alanı olan yan kayaçlar, killer ve pasalar, yarı mamul ve mamul atıklarından
değerlendirilebilecek ve satılabileceklerin tespiti için inceleme çalışmalarını ÜK Dairesi Başkanlığının
İşletmeler Koordinasyon Biriminin koordinasyonunda ve işletmenin ilgili birimleriyle iş birliği
sağlayarak gerçekleştirmek,
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2) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik alt bent. İşletmenin birim ve üniteleri bazında gerçek iş
yükünü esas alarak işletme için ihtiyaç duyulan hizmet alımını plânlamak, SA Dairesi Başkanlığınca
Hazine ve Maliye Bakanlığından hizmet alımı izninin alınmasına ilişkin teklife esas gerekçeyi
hazırlamak, Genel Müdürlük birimlerince hizmet alımı teklifinin iş yüküne uygunluğu yönüyle sahada
yapılacak inceleme çalışmalarına katılmak,
3) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İşletmelerinde Uygulanacak Prim Yönergesi
doğrultusunda prim komisyonu tarafından yapılan prim puan hesaplama ve tutanak altına alma
işlemlerinin sekreterya hizmetlerini yerine getirmek,
4) İşletme müdürünün kendisine verdiği diğer koordinasyon görevlerini yerine getirmek,
5) İşletmenin görevleri ile ilgili olarak Sayıştay veya iç denetim raporlarında yer alan konularda
gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak ve uygulamadaki durumlarını takip etmek,
6) Faaliyet alanı ile konularda teknik şartname ve yaklaşık maliyet hazırlamak,
7) İşletmeden istenen numune taleplerini koordine etmek,
8) Müdürler ve koordinasyon toplantısı tutanaklarında yer alan kararlar çerçevesinde işletme
müdürlüğünün faaliyet alanındaki görevlerle ilgili yapılan işlemleri ve sonuçlarını SG Dairesi
Başkanlığına bildirmek.
D) Ürün İzleme ve Laboratuvar Biriminin görev ve yetkileri
(1) Ürün izleme ve laboratuvar birim sorumlusu; bu Yönergenin 23 üncü maddesinin (C)
bendinde 27 nci maddesinin (A) bendinde belirlenmiş ortak görevlerle birlikte aşağıdaki tanımlanmış
görevlerin iş süreci mantığı ile takip ve koordinasyonundan ve yönetiminden sorumludur.
(2) İşletmenin bütün süreçleri içinde gerçekleştirilen laboratuvar faaliyetleri ile faaliyetler
kapsamında görev yapan işletme personeli ve hizmet alımına dayalı olarak çalıştırılan işçilerin iş
bölümü, laboratuvarların güvenliğine ilişkin kuralların belirlenmesi ve takibi, tüm alt laboratuvar
işlerinin koordinasyonu ve yönetimi; “Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi”nce sağlanır.
(3) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik fıkra. İşletmenin ürün izleme ve laboratuvar hizmetleri;
ürün izleme ve laboratuvar sorumlusunca yerine getirilir.
Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde borlu temizlik ürünleri üretiminin; müşteri talep ve isteklerine,
kalite şartlarına, satış spekt değerlerine uygun olması için kullanılan hammaddeler, ambalaj malzemeleri
ve nihai üründe gerekli laboratuvar ölçümlerini yapmak ve üretim kalite sürecini takip etmek, gerekli
müdahalelerin yapılmasını sağlayıcı önerilerde bulunmak; hammaddelerin, ambalaj malzemelerinin ve
ürünlerin laboratuar ölçümlerini izlemek, istenen ve aranan özelliklerde ürün geliştirme faaliyetlerini
yürütmek, gerekli ölçme kayıtlarını tutmak, ürün kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak, teknolojik
gelişmeleri takip etmek görevleri Ürün İzleme ve Laboratuvar Birim Sorumlusunun takip ve
koordinasyonunda, yönetiminde “Borlu Temizlik Ürünleri Kalite Kontrol ve Ürün Geliştirme
Sorumlusu”nca yerine getirilir.
(4) YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen
Ürün izleme ve laboratuvar
sorumlusu bu faaliyetlerini yerine getirirken; ürünün kalite düzeyinin korunması, ürün iyileştirme, ürün
izleme ve çevre laboratuvarlarının standart bir yapıda ve uygulamada yapılandırılması konularında
faaliyet entegrasyonların sağlanması için işletmenin üretim sorumlularıyla, proses geliştirme ve
mühendislik işleri sorumlusuyla, merkez teşkilatında ise; Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığının
Laboratuvar Birimiyle iş birliği sağlar.
yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve E.10849 sayılı oluru ile değişik fıkra.
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(5) İşletme müdürlüğü laboratuarlarında TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve Kalibrasyon
Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardına uygun olarak faaliyetlerin yerine getirilmesi
Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Laboratuvar Birimince koordine edilir.
(6) YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla değişik fıkra. İşletmede; “ürün izleme ve laboratuvar
birimleri”nin faaliyet alanında teçhizat imkânlarının ve analiz tekniklerinin geliştirilmesinin planlanması,
cevherin çıkarılmasından müşteriye teslimine kadarki tüm ölçme yöntemlerinin belirlenmesi, fiziksel ve
kimyasal analizlerin uygulama birlikteliği içinde standartlara uygun olarak yapılmasının sağlanması, yeni
analiz metotlarının geliştirilmesi, malzeme, teçhizat, cihaz, sarf malzeme ve gerekli kimyasal madde
özelliklerinin belirlenerek alımı Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Laboratuvar Biriminin
koordinasyonunda yapılır.
YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla eklenen parağraf. Araç-gereç, cihaz ve aletlerin tamir-bakım ve
temizliğinin sağlanması, kalibrasyon planı hazırlanması ve takibi, cihaz ve ekipmanların sicil kartlarının
oluşturulması, araç-gereç ve cihazların envanterinin oluşturulması ve takip edilmesi, kimyasal madde ve
sarf malzemelerinin ambar girişinden itibaren tüketimlerini izlenmesi konularında ise Teknolojik
Donanım ve Malzeme Biriminin koordinasyonu, kontrolü ve yapılandırmasına bağlı olarak iş ve işlemler
yerine getirilir.

Belirtilen esaslar çerçevesinde, ürün izleme ve ürün geliştirmeyle ilgili görevler aşağıda
belirtilmiştir.
a) Alınan bütün numunelerin kimyasal ve fiziksel analizlerinin sistematik bir biçimde
yapılmasını/yaptırılmasını sağlamak; analiz raporlarını ve ilgili numunelerini muhafaza etmek, kayıtlarını
tutmak, Eti YBS kapsamında veri girişini yapmak,
b) Ürün kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak,
c) Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip etmek ve değişen şartlara elemanların
uyumunu sağlamak,
ç) Yapılan araştırmalarla belirlenen ihtiyaç ve taleplere göre mevcut üründe yapılacak değişikleri
belirlemek ve bununla ilgili araştırma geliştirme çalışmalarını yürütmek,
d) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. Üretim faaliyetlerinin başından sonuna kadar her
aşamasında; TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği standardının
öngördüğü koşullarda hammadde, mamul madde, mamul ve fabrika artıklarının kalite kontrolü ve diğer
gerekli bilgiler için analizlerini yapmak, metotlarını tespit etmek, geliştirilmesini sağlamak ve sonuçlarını
değerlendirerek ilgili birimlere göndermek,
e) Giriş kalite kontrol, proses esnasında kontrol, son muayene ve deneylerini kontrol plânına
uygun olarak yapmak ve ilgili kayıtları tutmak, düzenlemek ve muhafaza etmek,
f) Giriş kalite kontrol, proses kontrol ve son kontrol sonuçlarını değerlendirmek, istatistik veriler
ve grafikler hâline getirmek,
g) Uygunsuzluk durumunda, üretimden sorumlu birimin yöneticisine/sorumlusuna haber vermek,
üretime müdahale edilmesini sağlamak,
ğ) YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.
İşletme müdürlüğü tesislerindeki laboratuvar ölçüm sonuçlarından elde edilen verilere dayalı olarak; TG
Dairesi Başkanlığının; “Proses ve Ürün Araştırma - Geliştirme Birimi”, “Laboratuvar Birimi” ile
koordineli olarak üretim uygulamalarına müdahale çalışmalarına katılmak,
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h) YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.
Tesislerin laboratuvar ölçüm sonuçlarına göre, ürün kalite ve spesifikasyon uygulamaları hakkında TG
Dairesi Başkanlığının “Laboratuvar Birimi” ile iş birliği içinde “ürün spektleri” standartları hazırlamak;
ürün standartlarını iyileştirme için spekt revizyonları yapmak,
ı) YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla değişik bent. Pilot üretimlerde, yeni ürün geliştirmelerinde,
proses iyileştirme karar sürecinde başta Proses Araştırma ve Geliştirme Birimi olmak üzere ilgili
birimlere geri bildiri sağlamak,
i) Satılık cevher stoklarının, fiziki ve kimyevi niteliklerinin satış sözleşmelerinde öngörülen
şartlara uygunluğunu takip etmek, yönetmek,
j) İşletmenin her sevkiyatında torbalı ürünlerle ilgili analiz/ölçme sonuçlarını takip etmek,
k) İşletmenin içme suyu ve proses suyu, demi suyu, çevre ile ilgili ölçüm ve analizlerini periyodik
olarak yapmak, işletmeye üretim sürecinde kullanılmak üzere alınan kimyasal maddeler ile (işletmede
kullanılıyorsa) kömür analizlerini yapmak, analiz sonuçlarını Eti YBS kapsamında sisteme girmek,
l) İşletmenin ürün izleme ve çevre laboratuvarlarından en rasyonel bir şekilde faydalanılmasını,
fiziksel sistemin düzenli, verimli çalışmasını sağlamak,
m) YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla değişik bent. Ürün izleme ve çevre laboratuvarlarının, teçhizat
ve analiz teknikleri imkânlarının işletme ihtiyaçlarını en iyi düzeyde karşılayacak şekilde gelişmesini,
modern laboratuvar tekniklerinin yerine getirilmesi için uygun malzeme, teçhizat ve cihaz özelliklerini
TG Dairesi Başkanlığının Laboratuvar Biriminin koordinasyonunda plânlamak, laboratuvar malzeme ve
cihazlarının teminini Laboratuvar Birimine bildirmek,
n) İşletme laboratuvarlarında yürütülen bütün faaliyetleri; TE EN ISO/IEC 17025 Deney ve
Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardına uygun olarak yerine getirmek,
standarda uygun olarak faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak,
o) Belirlenmiş laboratuvar hedeflerini yakalayabilmek için gerekli çalışmaları yapmak,
Laboratuvar Kalite El Kitabındaki prosedürler, talimatlar gibi dokümanlarda yer alan görev ve
sorumlulukları yerine getirmek,
ö) TG Dairesi Başkanlığının Laboratuvar Biriminin koordinasyonunu da sağlayarak mevcut ve
yeni analiz metotlarının geliştirilmesi, mevcut ürünler için analiz metotlarıyla ilgili araştırma-geliştirme
çalışmaları yapmak,
p) YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla değişik bent. İşletmede uygulanan üretim prosesleri ve
laboratuvar hizmetlerinde ihtiyaç duyulan düzeltici faaliyetler için TG Dairesi Başkanlığının Proses
Araştırma ve Geliştirme Birimine bilgi aktarmak, düzeltici faaliyetleri izlemek, Proses Araştırma ve
Geliştirme Birimi ve Laboratuvar Birimi ile koordinasyon içinde çalışmak,
r) Cevherin çıkarılmasından müşteriye teslimine kardaki tüm ölçme yöntemlerini (örneklem
sıklığı, örneklem metodu, uygunluğu, numune alma yöntemi ve numune büyüklükleri) belirlemek, ölçme
yöntemlerinin uygulandığını takip etmek, ölçüm ve değerlendirme aşamasında numuneciler dâhil olmak
üzere çalışan tüm personelin eğitilmesini ve bu eğitimlerin her yıl tekrarlanmasını sağlamak,
s) YK:15/1/2015
takip etmek,

tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla değişik bent.

Laboratuvar ile ilgili yerli ve yabancı yayınları

ş) YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.
Laboratuvar analizleri için gerekli numuneleri belirlenen noktalardan, belirlenen zamanlarda standartlara
uygun olarak almak, laboratuvara gelen numunelere barkot numarası vererek ERP kapsamında
kaydetmek ve laboratuvarda analiz etmek, analiz raporlarını analiz cihazlarıyla entegre bir yapıda ERP
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kapsamında kaydetmek, istenildiğinde alınan temsili örnekler ile analiz sonuçlarının eşleştirilmesini
sağlayacak sistem oluşturmak, örnek numuneleri arşivlemek, otomasyon süreçleriyle entegrasyonu
sağlayacak süreçleri ve uygulama süreçlerini takip etmek, analiz raporlarını ERP yoluyla ilgili birimlere
ya da kişilere göndermek, analiz sonuçları ve numune örneklerinin izlenmesi ile ilgili olarak TG Dairesi
Başkanlığının Laboratuvar Birimi ile iş birliği sağlamak,
t) YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla değişik bent. Müşteri şikâyetlerinin çözümlenmesi boyutuyla
veya ürün kalitesi ve ürün geliştirme üretim veya ürün saklama özellikleri boyutuyla çözüm bulma
süreçlerine katılmak, TG Dairesi Başkanlığının Proses Araştırma ve Geliştirme Birimi ve Laboratuvar
Birimi ile iş birliği sağlamak, müşteri şikâyetlerini değerlendirmek sebeplerini ortaya çıkarmak, Planlama
Birimine bilgi vermek,
u) YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla değişik bent. Laboratuvarda kullanılan ölçü ve tartı aletleri,
sistem ve ekipmanların kalibrasyon plânını hazırlamak, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığına
göndermek, Teknolojik Donanım ve Malzeme Biriminin koordinasyonunda, plâna uygun olarak
kalibrasyon iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak, kalibrasyon kayıtlarını muhafaza etmek,
ü) YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla değişik bent. Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi
kapsamında laboratuardaki araç-gereç ve cihazların “Bakım Plânı”nı hazırlamak, belirlenen periyotlarda
bakım sözleşmelerini yapmak, bakım ve onarımların yapılmasını sağlamak, laboratuardaki araç-gereç ve
cihazların bakım süreçleriyle ilgili olarak TG Dairesi Başkanlığının Teknolojik Donanım ve Malzeme
Birimiyle iş birliği içinde çalışmak,
v) YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla eklenen bent. Analiz sırasında gerekli olacak her türlü çözelti,
reaktif, malzeme, cihaz, alet ve aparatları hazırlamak,
y) YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla bent sıralamasında değişik. Ürün, sektör ve benzeri düzeyde; arşiv
ve literatür araştırması, piyasa inceleme ve araştırması, teknoloji araştırması ve değerlendirmeler yapmak,
aa)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve

E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent. Teknolojik

gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip etmek ve değişen şartlara

elemanların uyumunu sağlamak,
bb) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve
E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent. Yapılan araştırmalarla belirlenen ihtiyaç ve taleplere göre yeni üründe
yapılacak değişikleri belirlemek ve bununla ilgili araştırma geliştirme çalışmalarını yürütmek,
cc)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve

oluru
ile
eklenen
bent.
Uygunsuzluk durumunda, üretimden
yöneticisine/sorumlusuna haber vermek, üretime müdahale edilmesini sağlamak,
E.10849

sayılı

çç)

sorumlu

birimin

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve

E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent. İşletme

müdürlüğü tesislerindeki laboratuvar ölçüm sonuçlarından elde edilen
verilere dayalı olarak; TG Dairesi Başkanlığının; “Proses ve Ürün Araştırma-Geliştirme Birimi”,
“Laboratuvar Birimi” ile koordineli olarak üretim uygulamalarına müdahale çalışmalarına katılmak,
dd) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve
Pilot üretimlerde, yeni ürün geliştirmelerinde, proses iyileştirme karar
sürecinde başta Proses ve Ürün Araştırma-Geliştirme Birimi olmak üzere ilgili birimlere geri bildirim
sağlamak,
E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent.

ee)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve

İşletmenin ürün geliştirme laboratuvarından optimum şekilde
faydalanılmasını, fiziksel sistemin düzenli, verimli çalışmasını sağlamak,
E.10849

sayılı

oluru

ile

eklenen

bent.
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ff)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve

Laboratuvarların, teçhizat ve analiz teknikleri imkânlarının işletme
ihtiyaçlarını en iyi düzeyde karşılayacak şekilde gelişmesini, modern laboratuvar tekniklerinin yerine
getirilmesi için uygun malzeme, teçhizat ve cihaz özelliklerini TG Dairesi Başkanlığının Laboratuvar
Biriminin koordinasyonunda plânlamak ve alımını Laboratuvar Birimine bildirmek,
E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent.

gg) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve
Dairesi Başkanlığının Laboratuvar Birimi koordinasyonunu da sağlayarak
yeni geliştirilen ürünler için analiz metotlarıyla ilgili araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak,
E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent. TG

ğğ) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve
İşletmede uygulanan üretim prosesleri ve ürün geliştirme laboratuvar
hizmetlerinde ihtiyaç duyulan düzeltici faaliyetler için TG Dairesi Başkanlığının Proses ve Ürün
Araştırma-Geliştirme Birimine, Sektör Araştırma Birimine bilgi aktarmak, düzeltici faaliyetleri izlemek,
E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent.

hh) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve
E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent. Ürün geliştirme laboratuvar hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi için
personelin eğitim çalışmalarını düzenlemek, laboratuvar ile ilgili yerli ve yabancı yayınları takip etmek,
ıı)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve

Müşteri şikâyetlerinin çözümlenmesi boyutuyla veya ürün kalitesi ve ürün
geliştirme üretim veya ürün saklama özellikleri boyutuyla çözüm bulma süreçlerine katılmak, müşteri
şikâyetlerini değerlendirmek sebeplerini ortaya çıkarmak, Planlama Birimine bilgi vermek,
E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent.

ii) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve
Laboratuvarda kullanılan ölçü ve tartı aletleri, sistem ve ekipmanların
kalibrasyon plânını hazırlamak, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Teknolojik Donanım ve
Malzeme Birimine göndermek, plâna uygun olarak kalibrasyon iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
kalibrasyon kayıtlarını muhafaza etmek,
E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent.

jj)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve

Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi kapsamında laboratuvardaki araçgereç ve cihazların “Bakım Plânı”nı hazırlamak, belirlenen periyotlarda bakım sözleşmelerini yapmak,
bakım ve onarımların yapılmasını sağlamak, laboratuvardaki araç-gereç ve cihazların bakımı ve kimyasal
madde ve sarf malzemelerinin ambar girişinden itibaren tüketimlerini izlenmesi süreçleriyle ilgili olarak
TG Dairesi Başkanlığının Teknolojik Donanım ve Malzeme Birimiyle iş birliği içinde çalışmak,
E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent.

kk) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve
Analiz sırasında gerekli olacak her türlü çözelti, reaktif, malzeme, cihaz, alet
ve aparatları hazırlamak,
E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent.

ll)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve

Ürün, sektör ve benzeri düzeyde; arşiv ve literatür araştırması, piyasa
inceleme ve araştırması, teknoloji araştırması ve değerlendirmeler yapmak.
E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent.

mm) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve
E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent. Ürün iyileştirme, proses iyileştirme, analiz metotlarının geliştirilmesi, müşteri
şikâyetlerinin çözümlenmesi, üretim prosesleri, laboratuvar teçhizat ve analiz teknikleri ve laboratuvar
hizmetlerinde ihtiyaç duyulan düzeltici faaliyetlerde “Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi” koordinasyon
içinde çalışmak,
nn) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve
İşletmenin ürün geliştirme faaliyetleriyle ilgili olarak rapor hazırlamak ve
Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığına göndermek,
E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent.
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oo) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve
İşletmenin araştırma-geliştirme faaliyetleri ile ilgili olarak ar-ge desteği
alınacak konuları takip etmek, ar-ge desteği alınmasına yönelik teknik gereklikleri yerine getirmek ve
gerekli dokümanları hazırlayarak, başvuru yapılması için SG Dairesi Başkanlığına göndermek, teşvik
veya alınacak destekle ilgili belge alındığında aslını Mİ Dairesi Başkanlığına göndermek, projenin
tamamlanmasını müteakip, teşvik veya alınan destekle ilgili belgenin kapatılmasını ve belge kapsamında
yapılan işlemlerin sonuçlarını SG Dairesi Başkanlığına bildirmek,
E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent.

öö) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve
E.10849 sayılı oluru ile eklenen bent. İşletmece yeni ürün geliştirildiğinde, yeni ürünün marka tescili için gerekli
olan dokümanları hazırlayarak TG Dairesi Başkanlığına göndermek.
pp) YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla eklenen bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen
Birimin faaliyetlerinin ve
personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve E.10849 sayılı oluru ile değişik bent numarası.

rr)

YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla eklenen bent ve alt bentleri. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel

Kırka Bor
İşletme Müdürlüğünün Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi faaliyet alanında görev yapan “Borlu
Temizlik Ürünleri Kalite Kontrol ve Ürün Geliştirme Sorumlusu” aşağıda belirlenmiş görevleri yerine
getirir;
Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve E.10849 sayılı oluru ile değişik bent numarası.

1) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik alt bent. Borlu Temizlik Ürünleri üretiminin başından
sonuna kadar her aşamasında; TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının
Yeterliliği standardının öngördüğü koşullarda hammadde, ambalaj malzemeleri ve nihai ürünün kalite
kontrolü ve diğer gerekli bilgiler için analizlerini yapmak, metotlarını tespit etmek, geliştirilmesini
sağlamak ve sonuçlarını değerlendirerek ilgili birimlere göndermek,
2) Alınan bütün numunelerin kimyasal ve fiziksel analizlerinin sistematik bir biçimde
yapılmasını/yaptırılmasını sağlamak; analiz raporlarını ve ilgili numunelerini muhafaza etmek, kayıtlarını
tutmak, Eti YBS kapsamında veri girişini yapmak,
3) Borlu temizlik ürünlerinin kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak,
4) Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip etmek ve değişen şartlara elemanların
uyumunu sağlamak,
5) Yapılan araştırmalarla belirlenen ihtiyaç ve taleplere göre mevcut borlu temizlik ürünlerinde
yapılacak değişikleri belirlemek ve bununla ilgili araştırma geliştirme çalışmalarını yürütmek,
6) Borlu temizlik ürünleri üretim proseslerinde; giriş kalite kontrol, proses esnasında kontrol, son
muayene ve deneylerini kontrol plânına uygun olarak yapmak ve ilgili kayıtları tutmak, düzenlemek ve
muhafaza etmek,
7) Giriş kalite kontrol, proses kontrol ve son kontrol sonuçlarını değerlendirmek, istatistik veriler
ve grafikler hâline getirmek,
8) Uygunsuzluk durumunda, üretimden sorumlu birimin yöneticisine/sorumlusuna haber vermek,
üretime müdahale edilmesini sağlamak,
9) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik alt bent. İşletme müdürlüğü tesislerindeki laboratuvar
ölçüm sonuçlarından elde edilen verilere dayalı olarak; TG Dairesi Başkanlığının; “Proses ve Ürün
Araştırma - Geliştirme Birimi”, “Laboratuvar Birimi” ile koordineli olarak üretim uygulamalarına
müdahale çalışmalarına katılmak,
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10) Borlu temizlik ürünleri laboratuvar ölçüm sonuçlarına göre, ürün kalite ve spesifikasyon
uygulamaları hakkında TG Dairesi Başkanlığının “Laboratuvar Birimi” ile iş birliği içinde “ürün
spektleri” standartları hazırlamak; ürün standartlarını iyileştirme için spekt revizyonları yapmak,
11) Pilot üretimlerde, yeni ürün geliştirmelerinde, proses iyileştirme karar sürecinde başta Proses
Araştırma ve Geliştirme Birimi olmak üzere ilgili birimlere geri bildiri sağlamak,
12) Satılık ürün stoklarının, fiziki ve kimyevi niteliklerinin satış sözleşmelerinde öngörülen
şartlara uygunluğunu takip etmek, yönetmek,
13) Borlu temizlik ürünlerinin her sevkiyatında ürünlerle ilgili analiz/ölçme sonuçlarını takip
etmek,
14) İşletme laboratuvarlarında yürütülen bütün faaliyetleri; TE EN ISO/IEC 17025 Deney ve
Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardına uygun olarak yerine getirmek,
standarda uygun olarak faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak,
15) Müşteri şikâyetlerinin çözümlenmesi boyutuyla veya ürün kalitesi ve ürün geliştirme üretim
veya ürün saklama özellikleri boyutuyla çözüm bulma süreçlerine katılmak, TG Dairesi Başkanlığının
Proses Araştırma ve Geliştirme Birimi ve Laboratuvar Birimi ile iş birliği sağlamak, müşteri şikâyetlerini
değerlendirmek sebeplerini ortaya çıkarmak, Planlama Birimine bilgi vermek,
16) Borlu temizlik ürünleri için kullanılan ölçü ve tartı aletleri, sistem ve ekipmanların
kalibrasyon plânını hazırlamak, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığına göndermek, Teknolojik
Donanım ve Malzeme Biriminin koordinasyonunda, plâna uygun olarak kalibrasyon iş ve işlemlerinin
yapılmasını sağlamak, kalibrasyon kayıtlarını muhafaza etmek,
17) Borlu temizlik ürünleri analizleri için gerekli araç-gereç, cihaz ve aletlerin tamir, bakım ve
temizliğini sağlamak, analiz sırasında gerekli olacak her türlü çözelti, reaktif, malzeme, cihaz, alet ve
aparatları hazırlamak,
18) Ürün, sektör ve benzeri düzeyde; arşiv ve literatür araştırması, piyasa inceleme ve araştırması,
teknoloji araştırması ve değerlendirmeler yapmak,
19) Yapılan araştırmalarla belirlenen ihtiyaç ve taleplere göre yeni üründe yapılacak değişikleri
belirlemek ve bununla ilgili araştırma geliştirme çalışmalarını yürütmek,
20) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik alt bent. TG Dairesi Başkanlığının Proses ve Ürün
Araştırma - Geliştirme Birimi ve Laboratuvar Biriminin koordinasyonu ile yeni geliştirilen ürünler için
analiz metotlarıyla ilgili araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak,
21) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik alt bent. Borlu Temizlik Ürünleri üretim prosesleri ve
ürün geliştirme laboratuvar hizmetlerinde ihtiyaç duyulan düzeltici faaliyetler için TG Dairesi
Başkanlığının “Proses ve Ürün Araştırma - Geliştirme” ve “Laboratuvar” Birimlerine bilgi aktarmak,
düzeltici faaliyetleri izlemek, bu birimlerle koordinasyon içinde çalışmak,
22) Borlu Temizlik ürünleri geliştirme faaliyetleriyle ilgili olarak rapor hazırlamak ve Teknoloji
Geliştirme Dairesi Başkanlığına göndermek,
23) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumluluk Yönergesinde belirtilen,
görev alanına giren ve kendisine verilen diğer işleri yapmak, sorumluluklarını yerine getirmek.
24) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik alt bent. Borlu temizlik ürünleri üretim prosesleri ve
ürün geliştirme laboratuvar hizmetlerinde ihtiyaç duyulan düzeltici faaliyetleri izlemek, “Proses ve Ürün
Araştırma - Geliştirme Birimi” ve Laboratuvar Birimi ile koordinasyon içinde çalışmak.
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E) Teknoloji Geliştirme Merkezi Biriminin görev ve yetkileri
YK: 22/11/2017 tarihli ve 706/2 sayılı kararıyla eklenen başlık ve görevler.

(1) Kırka Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Teknoloji Geliştirme
Merkezi Biriminde faaliyetler “Teknoloji Geliştirme” sorumlusunca yürütülür.
Bu kapsamda birimin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) TG Dairesi Başkanlığının ilgili birimlerince hazırlanarak İşletme Müdürlüğüne gönderilen kısa,
orta ve uzun vadeli ar-ge çalışma planları ve faaliyetlerin termin programının etkili yönetiminin TG
Dairesi Başkanlığının ilgili birimleri ile birlikte koordineli yürütülmesini sağlamak ve takip etmek.
b) Termin programı kapsamında yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulan yeterli sayıda teknik
personeli (laborant, mekanik ve elektrik teknisyeni vb.) görevlendirmek/bulundurmak.
c) Yapılacak tüm çalışma ve faaliyetlerin termin programına uygun şekilde yürütülmesi için
merkezde yer alacak ekipman, cihaz ve donanımların yerleştirilmesi ve düzenini sağlanması işlemlerini
Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Proses ve Ürün Araştırma - Geliştirme Birimi ile koordineli
yönetmek ve sürekliliğini devam ettirmek.
ç) Bor konusunda ar-ge çalışmaları yapmak üzere TG Dairesi Başkanlığınca uygun görülen ilgili
kurum/kuruluş, üniversiteler ve firmaların personelinin İşletme Müdürlüğü gözetiminde çalışmalarını
yapması veya mevcut cihaz ve ekipmanlarından yararlanması konusunda gerekli koordinasyon ve
organizasyonu sağlamak.
d) Birimin mekanik, elektrik, otomasyon, alt yapı vb. ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek, her
bir cihaz, ekipman ve teçhizatın bakım ve onarımını yapmak, çalışır durumda olmasını sağlamak,
ekipman ve tesisler için gerekli her türlü ihtiyaçları belirleyip TG Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak
gidermek.
e) Kurumun sahip olduğu EYS kapsamında gerekli planlamaları yapmak, tedbirleri almak, işlem
süreçlerini başlatmak ve uygulamak.
F) Muhasebe Biriminin görev ve yetkileri
YK: 22/11/2017 tarihli ve 706/2 sayılı kararıyla değişik başlık numarası. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre
verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve E.10849 sayılı oluru ile değişik başlık numarası.

(1) Muhasebe birim sorumlusu; bu Yönergenin 23 üncü maddesinin (C) bendinde ve 27 nci
maddesinin (A) bendinde belirlenmiş ortak görevlerle birlikte aşağıdaki tanımlanmış görevlerin iş süreci
mantığı ile takip ve koordinasyonundan ve yönetiminden sorumludur.
(2) İşletmenin muhasebe iş ve işlemleri muhasebe işlemleri sorumlusunca yerine getirilir.
Bu kapsamda birimin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) İşletme müdürlüğünün satın alma yetki sınırı kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarına
ilişkin teminat, sözleşme ve tapu gibi kıymetli evrağın muhasebe işlemlerini yapmak ve kıymetli evrak
kasasında muhafaza etmek,
b) Birime intikal eden ödeme emri, ceza bildirisi, haciz ihbarnamesi, ödeme talepleri ile mahkeme
ve icra daireleri tarafından gönderilen karar ve diğer süreli evrağın tebellüğ edilmesi halinde
bekletilmeksizin Hukuk Birimine göndermek, gerekli olması durumunda Mİ Dairesi Başkanlığına bilgi
vermek ve birim yöneticisinin talimatlarına göre işlemleri yapmak,
c) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. İnsan Kaynakları Birimince kontrolü yapılarak
birime gönderilen kadrolu işçi dahil personelin yurt içi ve yurt dışı görev seyahatleriyle ilgili harcırahların
ödenerek hesapların kapatılmasına yönelik işlemleri gerçekleştirmek,
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ç) İcra ödemelerini yapmak ve muhasebeleştirmek,
d) İşletmelerin vezne işlemlerini yürütmek, ödeme ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek,
e) YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. İşletmenin ve diğer işletme müdürlüklerinin
ihtiyacı için gerçek ve tüzel kişilerden temin edilen mal, hizmet ve yapım işi ile ilgili fatura ve fatura
yerine geçen belgelerin tahakkuk mahsubunu yaparak ödemelerini gerçekleştirmek,
f) İşletmenin ÇTV, MTV, emlâk vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, oda aidatları,
elektrik, su, telefon ve diğer kanunî yükümlülüklerin ödeme süresi içinde beyannameleri vermek,
tahakkuk işlemlerini yapmak, vadesinde ilgili gerçek ve tüzel kişilere ödemesini gerçekleştirmek,
g) İşletmenin çalıştığı bankalardaki hesaplarını kontrol etmek ve aylık mutabakat sağlamak,
ğ) İşletmenin yapmış olduğu mal ve hizmet satışlarını muhasebeleştirmek ve hesapların takibini
yapmak,
h) Birimden talep edilen bilgileri hazırlamak,
ı) İşletmeye ait Genel Müdürlük iznine tabi makine, ekipman ve demirbaşlarla, kayda tabi
malzemeleri muhasebeleştirmek, kütüğe kaydetmek ve yıl sonu mutabakat sağlamak,
i) İşletmenin demirbaş ve kayda tâbi malzemelerinin kayıtlarını tutmak, takibini yapmak, yıl
sonunda oluşturulacak sayım komisyonu ile demirbaş ve kayda tabi malzemenin sayımını yapmak, Mİ
Dairesi Başkanlığı kayıtlarıyla mutabakat sağlamak, mutabakatsızlık olması halinde ilgili birime
bildirmek,
j) YK: 20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik bent. Mİ Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak işletme
bütçesinin, işletme içerisindeki işlemlerinin yapılmasında Planlama Birimi ile koordineli çalışmak.
G) İnsan Kaynakları Biriminin görev ve yetkileri
YK: 22/11/2017 tarihli ve 706/2 sayılı kararıyla değişik başlık numarası. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre
verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve E.10849 sayılı oluru ile değişik başlık numarası.

(1) İnsan kaynakları birim sorumlusu; bu Yönergenin 23 üncü maddesinin (C) bendinde ve 27 nci
maddesinin (A) bendinde belirlenmiş ortak görevlerle birlikte aşağıdaki tanımlanmış görevlerin iş süreci
mantığı ile takip ve koordinasyonundan ve yönetiminden sorumludur.
(2) Genel Müdürlüğün 22/12/2015 tarihli ve 36675 sayılı oluru ile yeni pozisyonların belirlenmesi ve pozisyon adlarında yapılan
değişikliğin, Yönetim Kurulunun 11/1/2013 tarihli ve 509/13 sayılı kararıyla SG Dairesi Başkanlığına verilen yetkiye istinaden “hizmet alımı
işçisi kayıt ve izleme sorumlusu” pozisyonunun yönergeye derç edilmesi ile değişik fıkra. İşletmenin; memur, sözleşmeli personel
sicil işleri; memur-sözleşmeli sicil işlemleri sorumlusunca, işçi sicil işlemleri; işçi sicil işlemleri
sorumlusunca, hizmet alımı işçisi kayıt ve izleme sorumlusunca, eğitim faaliyetleri; eğitim
sorumlularınca, evrak, haberleşme ve arşiv işlemleri ise, evrak-haberleşme ve arşiv işlemleri
sorumlularınca, yerine getirilir.
Bu kapsamda birimin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
1) Personel sicil işleri;
a) İşletmenin yıllık bütçesi içerisinde yer alacak kadro ihtiyacını tespit etmek ve Planlama
Birimine göndermek,
b) İşletme müdürlüğünün sözleşmeli personel ihtiyacını tespit etmek ve Genel Müdürlüğe
bildirmek,
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c) İşletme müdürlüğünün kadro veya pozisyonlarına ataması yapılan personelin işe başlayış veya
görevden ayrılış tarihlerini Genel Müdürlüğe bildirmek,
ç) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. Memur veya sözleşmeli personelin, kadro veya
pozisyonunun bulunduğu birim dışında idarî bir kararla, başka bir birimin faaliyet alanında sürekli olarak
görevlendirilmemesi esastır. Ancak, istisna durumların gerçekleşmesi hâlinde PYDS’nin veri tabanında
değişiklik yapılabilmesi için söz konusu personel görevlendirmelerini İKY Dairesi Başkanlığına
bildirmek,
d) YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla mülga bent.
e) İşletme müdürlüğünde memur veya sözleşmeli olarak görev yapan personele imza yetkisi
verilmesi veya kaldırılması ile ilgili talebi Genel Müdürlüğe intikal ettirmek, verilen imza yetkisini
personele tebliğ etmek,
f) Memur, sözleşmeli ve işçi olarak görev yapan personelden emekli olmak üzere müracaat
edenlerin dilekçelerini en kısa süre içinde Genel Müdürlüğe göndermek,
g) Personelin hizmet borçlanma taleplerini Genel Müdürlüğe intikal ettirmek,
ğ) Personelinin sigortalı veya Bağ-Kur’a bağlı olarak geçen hizmetlerinin, yürürlükteki mevzuat
hükümleri çerçevesinde devam etmekte olan hizmetleri ile birleştirilmesi taleplerini Genel Müdürlüğe
göndermek,
h) Hizmet süresi yeterli olmayıp emekli durumuna düşenler ile çeşitli nedenlerle görevlerinden
ayrılanların emekli keseneklerine ait toptan ödeme veya kesenek iadeleri ile ilgili taleplerini Genel
Müdürlüğe bildirmek,
ı) Emeklilik süresini dolduranlardan görevde iken ölenlerin; eş ve çocukları ile muhtaç ana ve
babasının SGK’dan aylık bağlanması ile ilgili taleplerini Genel Müdürlüğe göndermek,
i) Memur veya sözleşmeli personelin kendisinin veya eş ve çocuklarının ölümü hâlinde, ölüm
yardımı ödenmesi için gerekli olan bilgi ve belgeyi Genel Müdürlüğe göndermek,
j) İşletme müdürlüğünden daha önce emekliye ayrılanların; almakta oldukları aylıklarının, yeni
mevzuata göre incelenmesi ve aylıklarında olabilecek artışın sağlanması ile ilgili olarak Teşekküle
müracaat etmeleri hâlinde veya SGK’ca bu personelle ilgili bilgi istenmesi hâlinde gerekli olan bilgi ve
belgeyi Genel Müdürlüğe iletmek,
k) İşletme müdürlüğünde memur veya sözleşmeli olarak çalışanlardan, sendika üyeliğinden
çekilenlere ait “Kamu Görevlilerinin Üyelikten Çekilme Bildirimi Formu”nu onbeş gün içinde ilgili
sendikaya göndermek ve sendikayla yapılan yazışmalar ile sendikaya üyeliği kabul olanların “Kamu
Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formu”nu, Genel Müdürlüğe göndermek,
l) Memur ve sözleşmeli personelin sıhhi izinden göreve başlayış tarihlerini Genel Müdürlüğe
bildirmek,
m) Teşekkülden ayrılan veya ilişiği kesilen personelden kimlik kartının geri alınmasını sağlamak,
n) Personelin pasaport almalarına ilişkin talepleri ve bunlarla ilgili işlemleri yerine getirmek,
o) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (c) bendinde belirtilen sözleşmeli personelin
“Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu”nun sicil âmirlerince doldurulmasını müteakip
Genel Müdürlüğe göndermek,
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ö) Disiplin âmirinin yetkisinde olan disiplin cezalarıyla ilgili belge ve bilgiyi Genel Müdürlüğe
göndermek,
p) Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulunca görüşülmesi gereken disiplin işlemlerini Genel
Müdürlüğe bildirmek,
r) Teşekküle karşı açılan davalarla ilgili olarak işletme müdürlüğünden temin edilmesi gereken
her türlü bilgi, belge ve işletme görüşlerinin mahkemeye intikal ettirilmek üzere Genel Müdürlüğe
gönderilmesini sağlamak,
s) İşletme personelinin mevzuatla ilgili taleplerini incelemek ve cevaplandırmak,
ş) İşletme personeline duyurulması gereken her türlü konuyu dağıtımlı yazı ile bildirmek,
t) YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla değişik bent. Genel Müdürlükçe, personelin maaş, ikramiye, fazla
mesai ödemelerinin tahakkuk ettirilmesine yönelik olarak; işletme müdürlüğünde kesinti giriş yetkisi
verilmiş personel tarafından, memur ve sözleşmeli personelin kesintilerini her ayın onuncu günü mesai
bitimine kadar bilgisayara girmek ve ayın onbirinci günü mesai bitimine kadar deneme bordrosunun
çıktısını almak ve girilen kesintileri kontrol etmek, gerekli olması hâlinde düzeltmeleri yapmak, maaş
ödeme tarihinin tatil günlerine rastlaması hâlinde işlemleri ödeme gününden bir veya iki gün önce
tamamlamak,
u) YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla değişik bent. Personelin iş güçlüğü zammı, temininde güçlük
zammı ve özel hizmet tazminatından borçlandırılmak üzere, heyet raporu dışında, yedi günü geçen sıhhi
izin günlerinin kesintisinin yapılması için, memur ve sözleşmeli personelin sendika veya odaya üyelik
kesintilerinin yapılması veya kaldırılması ile yaşam sigortası ve sağlık sigortası ile ilgili şahıs sigorta
poliçeleri ve ödenen primlere ait evrakı personelden almak, incelemek, eksik beyanları tamamlattırmak,
gelir vergisi matrahından indirim yapılması için zamanında Genel Müdürlüğe göndermek,
ü) Teşekkülün ilgili kuruluşu bulunduğu Bakanlıktan personelinin yurt dışı görevlendirme
izinlerinin alınması için gerekli bilgi ve belgeleri Genel Müdürlüğe göndermek,
v) Personelin yurt dışı görevinden döndüğünde hazırladığı seyahat raporunu, Genel Müdürlüğe
göndermek,
y) SG Dairesi Başkanlığınca düzenlenerek Etinet sayfasında yayımlanan formların kullanılmasını,
ihtiyaca cevap vermeyen formların geliştirilmesini, gereksiz olanların uygulamadan kaldırılmasını,
birleştirilmesi gerekenleri veya ihtiyaca yönelik yeni formların düzenlenmesinin teklif edilmesi ile ilgili
koordinasyonu yerine getirmek,
z) Birimlerin mevcut yapıları içerisinde veya organizasyon değişikliklerinde; Planlama Birimiyle
iş birliği içinde insan gücü plânlaması ve iş değerlemesi yapmak, mevcut görevlerin tanımları ile bu
görevlerin amaca en uygun şekilde yerine getirilmesini teminen, her bir görev için öngörülen eğitim
düzeyi, hizmet süresi, hizmet şartları, genel şartlar gibi personel niteliklerinin yetki, sorumluluk ve iş
ilişkilerinin belirlenmesi çalışmalarına katılmak, Planlama Birimiyle iş birliği sağlamak,
aa) Teşekkülün birimleri arasında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan yazışmalarda,
“Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde uygulamadaki
birlikteliği gerçekleştirmek amacıyla faaliyette bulunmak,
bb) İşletmede süreç bazlı bir yönetim ve sistem oluşturma yaklaşımıyla; personelin yaptığı işi,
rolünü, fonksiyonunu ya da süreçteki yerini tanımlayan “pozisyona dayalı çalışma” düzenini kurmak,
çalışma odaları girişinde bulunan tabelalarda pozisyon isimlerinin (görev rolü) yer almasını ve her tür
iletişimde personelin unvanıyla değil "pozisyon isimleri"yle anılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
cc) Büyük proje tazminatı ile ilgili işlemleri hazırlayarak Genel Müdürlüğe bildirmek,
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çç) Personel durumunu gösteren aylık istatistiki bilgileri işletmenin Planlama Birimine, Genel
Müdürlüğe ve ilgili kuruluşlara bildirmek,
dd) Fabrika, atölye, laboratuvar ve açık arazi şartlarında görev yapan kadrolu işçi, memur ve
sözleşmeli personelin kişisel koruyucu donanım (KKD) olarak anılan giyim malzemesi, tüm alet, araç,
gereç ve cihazların görev gereklerine ve mevzuatına göre hangi personele verileceğine ilişkin listeyi iş
güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile birlikte belirlemek; personelin görevi gereği giyeceği giyim
eşyaları ile bunların beden ölçüleri, rengi ve biçimine ilişkin listeyi de birimin görev alanında
hazırlayarak KKD malzemeleri listesiyle birleştirerek “Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimi”nce
alımını ve tutanak ile teslimini sağlayarak, teslim tutanaklarını personelin özlük dosyasında saklamak,
verilen malzemelerin kullanım sürelerini takip etmek, “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Personeline Verilecek Kişisel Koruyucu Donanım ve Demirbaş Giyim Eşyası Yönergesi” hükümlerini
uygulamak,
ee) İşletmeden muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılan işçilerden, terhisini müteakip
yasal süresi içinde yeniden işe alınmak için başvuranların işe alınma dilekçelerini Genel Müdürlüğe
intikal ettirmek,
ff) İşletmede işe başlayan veya işten ayrılan işçilerin; SGK’nun ilgili birimlerine, süresi içinde
gerekli bildirimlerini yapmak,
gg) İş Kanununa tâbi personelin her türlü başvurularının yerinde tetkik ettirilerek, sonucundan
ilgililere ve ilgili mercilere bilgi vermek,
ğğ) İşyeri Disiplin Kurulu sekreterya görevini yapmak ve kararlarının tebligatıyla ilgili işlemleri
yerine getirmek,
hh) İşletmede uygulanmakta olan toplu iş sözleşmelerinden süreleri sona erenlerin yerine yeni
dönem sözleşmelerin akdedilmesini teminen; bilgi formlarını tanzim etmek, teklif tasarılarını incelemek,
sözleşmelerin malî ek yükünü hesaplamak ve Genel Müdürlüğe bildirmek,
ıı) Yönetim kurulunun verdiği yetkiye istinaden toplu sözleşme pazarlık toplantılarına Genel
Müdürlüğü temsilen katılmak,
ii) Toplu iş sözleşmesi öncesinde unvan bazında greve katılamayacak işçi isim listesinin
hazırlanmasını sağlamak, greve gidilmesi hâlinde konuyu Genel Müdürlük ile idarî ve adlî mercilere
bildirmek,
jj) İşçilere yıllık olarak yaptırılacak fazla mesai taleplerini Genel Müdürlüğe bildirmek,
kk) İşçilere yaptırılan aylık fazla çalışma miktarını Genel Müdürlüğe bildirmek,
ll) İşçilerin ücretli izin kayıtlarını tutmak ve ücretli izinle ilgili ödemelerin yapılmasını sağlamak,
mm) Tahakkuka esas olacak kanunî beyannamelerin zamanında alınmasını sağlamak,
nn) İşletme müdürlüğünde çalışan tüm kadrolu işçi personelin yıllık izin, mazeret izni, sıhhi
izinleri, hafta tatili çalışması ve izni, devamsızlık, fazla mesai, işçi başına yıllık fiili çalışılan gün sayısı,
işçi çalıştırılan birimler ve işçi sayıları, eğitim, yaş grubu, emeklilik tarihi gibi, çalışma performansının da
görülmesini sağlayacak verileri tutmak, takip etmek, Genel Müdürlüğün, Endüstriyel İlişkiler Birimi ile
koordineli olarak çalışmak,
oo) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. İşletme müdürlüğünde yüklenici işçilerinin İş
Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer iş mevzuatı çerçevesinde yasal
sorumlulukların yüklenici tarafından yerine getirilip getirilmediğinin kontrolünü yapmak, işletme
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müdürlüğünde hizmet alımıyla çalıştırılan yüklenici işçileri için özlük dosyası oluşturmak, işe
başlayışlarından işten ayrılışına kadar (istifa, emeklilik, ölüm ve benzeri) olan işçi hareketlerini (sigorta,
nüfus, askerlik, öğrenim, hastalık raporları, yıllık izinler, ücret, devam durumu, kaza raporu ve benzeri
doküman ve bilgileri) tüm işlemler ile yapılan tüm ödemelere ilişkin belgeleri, çalıştırıldığı hizmet
alımının ihale dokümanı ve ihale sözleşmesiyle birlikte özlük dosyalarında saklamak; açıklanan işlemler
ile bu işlemlerin değişikliklerine ait bilgileri tarih sırasına göre Eti YBS içindeki personel programının
ilgili bölümlerine kaydetmek, kontrolünü yapmak ve güncelliğini sağlamak,
öö) YK: 19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. Yükleniciye aylar itibarıyla yapılacak hak ediş
ödemeleri öncesinde yüklenici işçilerinin SGK ve işsizlik sigortası primlerinin düzenli yatırılıp
yatırılmadığını evrak üzerinden kontrol etmek ve durumu incelemeyi isteyen birime bir yazı ile bildirmek,
Alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam eden alt işveren işçilerinin iş yerinde
çalıştığı süreyi dikkate alarak hak ettiği yıllık ücretli izin kullanılıp kullanılmadığını alt işverenden izin
kayıt belgelerini isteyerek kontrol etmek ve yıllık ücretli izinlerini ilgili yıl içinde kullanılmasını
sağlamak,
pp) İşletme müdürlüğünün işçi çalıştırılan birimlerinden gönderilen vardiya plânlarını
birleştirmek ve işletmenin aylık vardiya plânını hazırlamak, işçi devam durumlarını takip etmek,
rr) İstirahat alan personelin rapor kayıtlarını SGK sisteminden çalışmazlık belgesi giriş
işlemlerini yasal süresi içinde yapmak.
ss) Genel Müdürlükçe, personelin maaş, ikramiye, fazla mesai ödemelerinin tahakkuk
ettirilmesine yönelik olarak; kart okuma cihazlarından puantaj cetveli oluşturmak ve puantaj kayıtlarının
ERP deki kişisel tahakkuk bilgilerine aktarılacak hale getirmek, kesinti giriş yetkisi verilmiş personel
tarafından, işçi personelin icra, nafaka ve benzeri kanunî kesintilerini her ayın onuncu günü mesai
bitimine kadar bilgisayara girmek, maaş ödeme tarihinin tatil günlerine rastlaması hâlinde söz konusu
işlemleri iki gün önceden tamamlamak,
şş) İşletmelerde göreve başlayan işçi personelin özlük dosyasını açmak, birim faaliyetleri ile ilgili
olarak özlük dosyasında muhafaza edilmesi gereken belgeleri elektronik ortamda arşivlemek, belge
asıllarını özlük dosyasında saklamak,
tt) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. İşletmelerde çalışan işçi personelin özlük
haklarına ilişkin işlemler ile bu işlemlerin değişikliklerine ait bilgileri tarih sırasına göre Eti YBS içindeki
personel programının ilgili bölümlerine kaydetmek, kontrolünü yapmak ve güncelliğini sağlamak,
uu) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla eklenen bent. Kadrolu işçi dahil personelin yurt içi ve yurt
dışı görev seyahatleriyle ilgili “Görev Yolluğu Bildirimi” ile “Görev Emri Formu”nu mevzuata göre
kontrol etmek ve ödeme yapılmasını teminen Muhasebe Birimine göndermek.
2) Eğitim faaliyetleri;
a) İşletme müdürlüğünün pozisyon bazlı yetkinlik geliştirme eğitim listelerini oluşturmak ve
güncellemek,
b) Teşekkülün yıllık hizmet içi eğitim plân ve programı hazırlanması aşamasında; işletme
müdürlüğü personelinin hizmet içi eğitim ihtiyacını pozisyon bazlı yetkinlik geliştirme eğitim listesini de
dikkate alarak tespit etmek ve Eğitim İhtiyaç Anket Formları ile Genel Müdürlüğe bildirmek,
c) İşletme müdürlüğü personelinin katılacağı eğitimlerle ilgili olarak Genel Müdürlük ile
koordinasyonu sağlamak,
ç) İşletme müdürlüğü personelinin katıldığı eğitimleri esas alarak Hizmet İçi Eğitim Faaliyet
Formlarını hazırlamak ve üçer aylık dönemler hâlinde Genel Müdürlüğe göndermek,
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d) İşletme müdürlüğünün ana ve yardımcı üretim birimleriyle ve Planlama Biriminin entegre
yönetim sistemi sorumlusuyla iş birliği sağlayarak kadrolu işçilere verilecek iç eğitim konularını
belirlemek, “İşletme Müdürlüğü İç Eğitim Plânı”nı hazırlamak ve Genel Müdürlüğe göndermek,
e) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. Kesinleşen, “İşletme Müdürlüğü İç Eğitim
Plânı”nı İKY Dairesi Başkanlığının Eğitim Birimiyle iş birliği içinde gerçekleştirmek,
f) Eğitim programlarının bir düzen içinde yapılmasını, eğitim faaliyetlerinin performansını ve
personelin eğitim programına katılıp, katılmadığını takip etmek,
g) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. Eğitimlerin iş sonuçlarına etkisini Genel
Müdürlüğün Eğitim Birimiyle iş birliği sağlayarak takip etmek,
ğ) İşletmede işe başlayan, nakil veya atama ile işletmeye gelen personelin, yer değişikliği ile iş
değiştiren çalışanların süreçlere, işleyişe kısa sürede hakim olmalarını sağlamak amacıyla oryantasyon
programını hazırlamak ve uygulamasını sağlamak, oryantasyon eğitimlerinin etkinliğini takip etmek,
h) İşe yeni başlayan personelin hizmet içi eğitim programlarına rehberlik yapmak, işe ve
işletmeye adaptasyonunu, uyumlarını yakından takip etmek ve yönetime bilgi sunmak,
ı) Kadrolu işçi olarak işe yeni başlamış işçilere bir günlük kurumsal oryantasyon eğitimi vermek,
i) İşletmede; hizmet alımıyla çalıştırılan yüklenici sorumluları ve işçilerinin iç eğitim ve
oryantasyon sistemine dahil edilmesini ve yüklenici tarafından verilen yüklenici işçi eğitimlerinin takip
edilmesini, işten ayrılan yüklenici işçi ve sorumlularının yerine işe alınanların takip edilerek yüklenici
oryantasyon programı oluşturulmasını sağlamak, takip etmek,
j) İşletmenin Planlama Biriminin entegre yönetim sisteminin iş ve işlemlerinden ve
koordinasyonundan sorumlu personel ile iş birliği içinde görsel eğitim materyalleri hazırlamak veya
hazırlatmak (kötü ürün örnekleri, video, işletme içi panolarda indikatörler, iş kazaları, başarılı
uygulamaları yayınlamak vb.),
k) Eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan eğitim salonu, her türlü yardımcı eğitim aracı ve
malzemelerini tespit ve temin etmek,
l) İşletme müdürlüğü bünyesinde düzenlenen eğitimlere katılmış personelin eğitim bilgilerini, Eti
YBS kapsamında bilgi girişlerinin yapılabilmesi için Genel Müdürlüğe göndermek,
m) İşletme müdürlüğüne müracaat eden meslek lisesi öğrencileri ile yüksek okul öğrencilerinin
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde stajlarının yaptırılmasına yönelik iş ve işlemleri yerine getirmek ve
bu faaliyetle ilgili istatistiksel bilgilerin Genel Müdürlüğe bildirilmesini sağlamak,
n) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. İKY Dairesi Başkanlığının Eğitim Birimince
istenilen formatta eğitim faaliyetlerini raporlamak ve Genel Müdürlüğe göndermek.
3) Evrak, haberleşme ve arşiv işleri;
a) İşletme müdürlüğünün gelen-giden evrak, mektup, posta ve paketlerini almak, kaydetmek,
ilgili birim ve kişilere havale etmek, dağıtmak, gidenlerin postaneye, kargoya ve ilgili yerlere verilmesi
ile ilgili işlemleri yerine getirmek,
b) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. Gelen evrakı BELGENET ortamında kaydetmek
ve ilgili yerlere göndermek,
c) Evrak akışının hızlı, güvenli ve düzenli olmasını sağlamak,
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ç) Kontrollü ve gizli evrağın yerlerine ulaştırılmasını usûlüne uygun olarak sağlamak,
d) İşletme müdürlüğü birimlerinde işlemi bitmiş evrak ve dosyaları teslim almak, Devlet Arşiv
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun hâle getirmek ve arşivlemek,
e) İşletme müdürlüğü arşivinde yer alan dosyaları, konu ayrımına tâbi tutarak, saklama süreleri
itibarıyla ayıklanması ve imhası ile ilgili işlemleri yerine getirmek,
f) Birimin diğer büro işlerini ve sekretarya hizmetlerini yürütmek,
g) İşletmenin; evrak, kayıt, dosyalama, arşiv ve yazı işleri ile personelin özlük haklarına ilişkin
yazışmaların yapılmasını ve her türlü idarî işlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
ğ) İşletmenin telefon santrallerinin işletilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesini
sağlamak, telefon görüşmelerine ilişkin faturaları ödenmesi için Muhasebe Birimine göndermek, özel
telefon görüşmelerine ilişkin listenin hazırlanmasını, personelin maaş ve ücretlerinden kesintilerinin
yapılmasını sağlamak.
(2) Yönetim Kurulunun 14/8/2014 tarihli ve 582/16 sayılı kararı ile ilave edilen fıkra. Kırka Bor İşletme Müdürlüğü
sahasında yer alan binada Kuruluşun geçmişine ilişkin birikmiş evrak ve dosyaların “Devlet Arşiv
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde arşivlenmesi, merkez teşkilatınca ihtiyaç
duyulacak dosyaların gönderilmesi ve iadesinin alınması ile ilgili iş ve işlemler Kırka Bor İşletme
Müdürlüğü İnsan Kaynakları Biriminin görev alanında yerine getirilir. Bu görevler merkez teşkilatında
DH Dairesi Başkanlığının Basın ve Halkla İlişkiler Biriminin koordinasyonunda, süreç mantığı içinde
çalışılarak yerine getirilir.
(3) Yönetim Kurulunun 14/8/2014 tarihli ve 582/16 sayılı kararı ile fıkra numarasında değişiklik. Birim faaliyetlerinin ve
personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
(2) Birim faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
Ğ) İç Hizmetler Biriminin görev ve yetkileri
YK: 22/11/2017 tarihli ve 706/2 sayılı kararıyla değişik başlık numarası. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdüre
verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 29/5/2017 tarihli ve E.10849 sayılı oluru ile değişik başlık numarası.

(1) İç Hizmetler Birim Sorumlusu; bu Yönergenin 23 üncü maddesinin (C) bendinde ve 27 nci
maddesinin (A) bendinde belirlenmiş ortak görevlerle birlikte aşağıdaki tanımlanmış görevlerin iş süreci
mantığı ile takip ve koordinasyonundan ve yönetiminden sorumludur.
(2) İç hizmet iş ve işlemleri konu alanlarına göre;
“İç hizmet işlemleri koordinasyon ve takip", “yemekhane”, “lokal”, “lojman ve misafirhane
işleri” ve “iç hizmetler” sorumlularınca yerine getirilir.
Koruma ve güvenlik hizmetleri; koruma ve güvenlik sorumlusunun koordinasyonunda yönetilir.
Bu kapsamda birimin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
1) İç hizmet faaliyetleri;
a) İdari binaların ve sosyal tesislerin temizlik işleri, ilâçlanması, demirbaşların ve diğer
malzemelerin taşınması, ısıtma, bahçe işleri ve çevre düzenleme gibi hizmet alımı yoluyla yerine getirilen
hizmetlerin sözleşme ve şartnamesine uygun olarak yapılmasını sağlamak ve hak edişle ilgili işlemleri
yapmak,
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b) Personelin mesai saatleri dışındaki zamanını değerlendireceği sosyal faaliyetler ile ilgili
çalışmaları yapmak,
c) İşletmenin tüm birimlerinin temizlik malzemesi ihtiyaçlarını belirleyerek, satın alma birimince
alımının yapılmasını sağlamak,
ç) Çay ocakları, eğlence, gezi gibi benzeri işlere ait kesintileri ile ilgili işlemleri yapmak,
d) Millî bayramlarda ve tatil günlerinde göndere bayrak çekmek, müdüriyet binasını donatmak ve
aydınlatmak, tören alanına koyulacak çelenk hazırlığını yapmak,
e) Demirbaş ve kayda tâbi malzemenin bakım ve onarımını yaptırmak, eskimiş, yıpranmış ve
kullanılması mümkün olmayanları tespit ederek “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sabit Kıymetler
Yönergesi” ile “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Deklase, İhtiyaç Dışı ve Hurda Malzemeler
Tespit ve Değerlendirme Yönetmeliği” çerçevesinde işlemlerini yapmak.
2) Yemekhane ve lokal işleri;
a) Yemeklerin pişirilmesi ve dağıtılması, ikram hizmetleri, bulaşıkların yıkanması gibi
hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak, hizmet alımı yoluyla yerine getirilen hizmetlerin ise sözleşme
ve şartnamesine uygun olarak yapılmasını sağlamak ve hak edişle ilgili işlemleri yapmak,
b) Tabldot ve tercihli yemek servisi için gerekli olan yaş ve kuru gıdanın alımını yapmak veya
“Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimi”nce alınmasını sağlamak, alınan, tüketilen, stokta kalan ve bir
sonraki aya devreden gıdalarla ilgili bilgilerin kayıtlarını tutmak,
c)

YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün

İdari bina ve sosyal tesislerin su, aydınlatma ve ısınma
ihtiyaçlarının karşılanması gibi tesisat ve ısıtma kazanlarının devamlı ve düzenli bir şekilde çalışmasını
sağlayıcı tedbirlerin alınmasını elektrik, otomasyon ve mekanik bakım ve onarım birimleri ile su
üretiminden sorumlu birim ile koordinasyon içinde sağlamak.
20/09/2017 tarihli ve E.18075 sayılı oluru ile değişik bent.

ç) Yemekhane ve lokal kesintileri ile ilgili işlemleri yapmak.
3) Lojman ve misafirhane işleri;
a) İşletme müdürlüğü konutlarının personele tahsis edilmesi, oturma süresi, kira, bakım-onarım
ve yönetimi ile ilgili işlemlerin “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Konut Yönergesi” hükümlerine
göre yapılmasını sağlamak,
b) İşletmenin sosyal tesisleri ile ilgili işleri “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sosyal
Tesisler ve Misafirhane Yönergesi” hükümlerine uygun olarak yerine getirmek,
c) İşletme personelinin lojman kirası, yakıt ve misafirhane kesintileri ile ilgili işlemleri yapmak.
4) Koruma ve güvenlik hizmetleri;
a) Koruma plânını hazırlamak ve uygulamak,
b) Tüm güvenlik sistemlerinin çalışır ve bakımlı bulunmasını sağlamak, arıza durumlarını derhal
ilgililere bildirmek,
c) Sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, personeli zorla işten alıkoyma, sağlıklarını
ve vücut bütünlüklerini tehdit ve tehlikelere karşı korumak ve güvenliğini sağlamak,
ç) Suç delillerini muhafaza etmek,
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d) İşletme sahasına giriş-çıkışta kimlik kontrolü yapmak, şüpheli şahısların dolaşmasına engel
olmak, işletmeye ait olan ve girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini
engellemek, görev alanı içinde vuku bulan her türlü kazada gerekli yardımları yapmak gibi koruma ve
güvenlik hizmetlerini yerine getirmek, gerekli önlemleri almak, gerekli olan hallerde zor kullanma
yetkisini kullanmak,
e) Özel Güvenlik Teşkilatı personeli zor kullanma yetkisini, genel kolluk kuvvetleri işe el
koyuncaya kadar kullanmak, genel kolluğun işe el koymasından itibaren onun emrine girmek ve işletme
müdürlüğü içindeki bütün faaliyetlerde yardımcı olmak,
f) Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle
beraber genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak, genel kolluğun
talebi hâlinde aranmakta olan ve görev alanı içinde bulunan şahısları yakalamak ve göz altına almak,
g) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikle
belirlenen usûl ve esaslara göre özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
ğ) Özel Güvenlik Teşkilatı personelinin hizmet içi eğitiminin plânlamasını yapmak,
h) Özel güvenlik hizmetlerinin, hizmet alımı yoluyla yerine getirildiği işletme müdürlüklerinde,
“özel güvenlik hizmetleri” başlığı altında belirlenmiş görevlerle birlikte, şartname ve sözleşmesinde
belirlenmiş hükümler çerçevesinde görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,
ı) İş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, iş sağlığı ve güvenlik
risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu
tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi ile ilgili görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.
(3) Birim faaliyetlerinin ve personelin performans kriterlerini belirlemek ve takip etmek.
H) Lojistik Biriminin görev ve yetkileri
YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent.

(1) Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren
Lojistik Biriminde faaliyetler “İhracat-Sevkiyat ve Satış”, “Liman İşlemleri”, “Ambar ve Stok Takip” ve
“Elektro Mekanik Bakım” sorumlularınca yürütülür.
Bu kapsamda birimin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Birimin ihracat-sevkiyat ve iç satışla ilgili görevleri;
1) Gemilerin Bandırma’ya geleceği tarihe ve yükleme plânına uygun olarak ihraç edilecek torbalı,
ambalajlı ürünlerin ait olduğu işletmede hazırlanmasını ve Bandırma’ya zamanında sevkiyatının
yapılması faaliyetlerini takip ve koordine etmek,
2) LOJ Dairesi Başkanlığı talimatları çerçevesinde Bandırma’dan deniz, kara veya demiryoluyla
ihracatı plânlanan torbalı, ambalajlı ürünlerin, ilgili işletme tarafından zamanında hazırlanarak
stoklanması, araçlara yüklenmesi ve süresinde ihraç edilmesi için ilgili birimler ile koordinasyon
sağlayarak gerekli plânlamayı yapmak,
3) Yıllık satış planı, yükleme planı ve işletmelerin üretim programlarına uygun olarak sevkiyat iş
yükünü; torba ve ambalaj malzemesi ve diğer lojistik malzeme ihtiyaçlarını, müşteri talepleri
doğrultusunda lojistik malzemelerin standartlarının belirlenmesi ve geliştirilmesini ilgili birimlerle ile
koordineli olarak çalışarak belirlemek, lojistik malzeme stoklarını takip etmek, gerekli tedbirleri almak,
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4) İhraç öncesinde gümrük beyannamelerinin açılmasını, sevkiyat işlemlerini yürürlükteki
mevzuat hükümleri, yönetim kurulu kararları ve Genel Müdürlük talimatları doğrultusunda
gerçekleştirmek ve sonucunu, istenilen belgeler ile birlikte Teşekkülün ilgili birimlerine bildirmek,
5) İhracata yönelik olarak Teşekkül dışındaki ilgili acente, gümrük, liman ve benzeri resmî ve
özel kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak, gemilerin muhtemel geliş tarihleri ve alacakları ürün
miktarlarını gösteren raporları hazırlamak ve ilgili yerlere ulaştırmak,
6) Yurt dışı satışları için sevk edilen ürünlerin, liman tesislerinde torbalanıp-ambalajlanan
ürünlerin TIR, vagon ve gemilere satış sözleşmelerine, ihracat beyannamelerine ve gümrük belgelerine
uygun olarak yüklenmesine nezaret etmek, yüklenen cevher ve ürünlerin tartımları ile gerekli kayıtların
güncel olarak tutulmasını sağlamak,
7) Gözetmen firmanın numune almasına ve diğer faaliyetlerine nezaret etmek,
8) Gemi ambarlarının ürüne ve ambalaja zarar vermeyecek şekilde temiz ve hasarsız olduğunu
kontrol etmek, gerekiyorsa bakım ve boya yapılmasını sağlamak, ürünlerin ambarlara dengeli şekilde
istiflenmesine nezaret etmek,
9) Kırka Bor İşletmesine ait Bandırma’daki ürünlerin İzmir’den veya İstanbul’dan yurt dışına
ihraç edilecek olanlarının, buradaki limanlara sevkiyatını sağlamak,
10) Sorumluluğu Teşekküle ait olan nakliyeleri SA Dairesi Başkanlığının Sigorta Birimine
bildirerek sigortalamak, yükleniciye yaptırılan nakliyelerde sigorta sorumluluğunun yerine getirilmesini
sağlamak,
11) Yurt İçi Satış Biriminin verdiği yetkiye göre belli bir miktarda ürünlerin satışını ve işlemlerini
yapmak; yetkisini aşan miktardaki ürün taleplerini Yurt İçi Satış Birimine bildirmek,
12) Yurt İçi Satış Birimince yapılan yurt içi satışın sevk talimatına göre; birim içindeki iş ve
işlemleri yapmak, ürün teslimini gerçekleştirmek,
13) Ürünün gemilere yüklenmesi esnasında çevrenin kirlenmemesi için gerekli önlemlerin
alınmasını sağlamak,
14) Yapılan sevkiyatlarla ilgili olarak hazırlanan dokümanları yurt içi ve yurt dışı satış ayrımında
işletme müdürlüğü vasıtasıyla PS Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak,
15) Sevkiyat bilgilerini Eti YBS kapsamında yer alan tablolara işlemek, ilgili birimlere gerekli
bilgiyi vermek,
16) İşletmede, limanda veya stok sahalarında hizmet alımına dayalı olarak yapılan işlerin
sözleşme ve şartnamesine uygun olarak, kârlılık ve verimliliği esas alarak sürekli kontrol edilmesini
sağlamak,
17) Liman tesislerinde yerine getirilen lojistik hizmet sürecinden kaynaklanan, ürünün;
torbalanma, stoklanma veya nakledilmesi ile ilgili müşteri şikâyetlerinin çözümüne yönelik olarak
düzeltici, önleyici tedbirleri almak, müşteri şikâyetlerinin çözüm sürecini başlatmak, şikâyete neden olan
kaynakların ve kök nedenlerin ortadan kaldırılmasını sağlayıcı önlemlerin alınması konusunda gerekli
olan iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
b) Birimin ambar ve stok takiple ilgili görevleri;
1) Stok alanlarının düzenini sağlamak, stok ve sevkiyat işlemlerini belirlenmiş standartlara göre
gerçekleştirmek,
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2) Liman tesisindeki ve ihraç stok sahasındaki, silolardaki stok durumunu ürünlerin ve konsantre
ürünlerin cinsi, boyutu, ihraç özellikleri ve cevher özelliklerine göre sürekli izlemek, stoka girişleri ve
çıkışları kayıt altına almak,
3) Silolarda muhafaza edilen ve evsafı bozulan ürünleri tespit etmek ve kayıt altına almak ve
gerekli işlemlerini yapmak,
4) İhracatı yapılacak Etibor-48 torbalı-ambalajlı ürünlerinin istenilen miktar ve özelliklere uygun
olarak Bandırma liman tesisinde torbalanıp, ambalajlanmasını gerçekleştirmek,
5) Cevher stoklarının ölçüm ve sayımını, “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü CevherKonsantre, Mamul Maddeler Stoklama ve Ölçümleme Yönergesi” hükümlerine göre yerine getirmek,
6) İşletmelerden liman tesisine vagonlarla ve kamyonlarla gelen ürünleri tartarak silolara ve stok
sahasına almak, “İhracat-sevkiyat ve satış” sorumlusu ile koordinasyon sağlayarak, Bandırma liman
tesisinde gemilere yüklenecek ürünün, ihraç stok sahasındaki kantarlarda tartılmasını, liman yükleme
tesislerine istenilen özellikte ve miktarda ve sürede ulaştırılmasını sağlamak,
7) Günlük, haftalık ve aylık stok bilgilerini Eti YBS kapsamında yer alan tablolara işlemek, ilgili
birimlere gerekli olan bilgiyi vermek,
8) Liman tesislerindeki torbalama, stok faaliyetleri esnasında çevrenin kirlenmemesi için gerekli
önlemlerin alınmasını sağlamak,
9) Ürünlerin ve ambalajların orijinal haliyle müşteriye ulaştırılmasının kurum ve ülkemiz
açısından taşıdığı önem hakkında farkındalık sağlamak amacıyla, hizmet alımıyla çalışanlar ve kurum
personeli için periyodik iş başı eğitimleri ve müşteri şikayet konularının yazılı ve görsel olarak
paylaşıldığı özel programlar düzenlemek,
c) Birimin elektro-mekanikle ilgili görevleri;
1) İhracat, stok, sevk ve ambalajlama ile liman tesislerindeki tüm sistemlerin, periyodik, önleyici
ve kestirimci bakım plânlarını hazırlatmak, makine ve teçhizatın faal durumda olmalarını, periyodik
bakım-onarım ve revizyon sürecini yönetmek, meydana gelen tesis sorunları ile ilgili olarak ilgili
birimlere çözüm ve öneri getirmek, sorunların giderilmesini sağlayarak tesisi çalışır halde tutmak,
2) Lojistik faaliyet alanında kullanılan makine, ekipman, tartım ve kantar sistemlerinin kullanma
talimatlarına uygun olarak kullanılmasını, periyodik, önleyici ve kestirimci bakım ve onarımlarının,
kalibrasyon ölçümlerinin ve damgalama işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
3) Hizmet alımına dayalı olarak yapılan işlerin sözleşme ve şartnamesine uygun olarak, kârlılık
ve verimliliği esas alarak sürekli kontrol edilmesini sağlamak,
Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Müdürlüğü
YK: 08/07/2020 tarihli ve 823/1 sayılı kararıyla kaldırılan birim başlığı ve görevleri.

MADDE 27/A- Mülga.
YEDİNCİ KISIM
Birim Amirlerinin ve Birim Sorumlularının Ortak Görevleri
Birim âmirlerinin ortak görev alanları
MADDE 28- (1) YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik fıkra. I. Hukuk Müşaviri, daire başkanı
ve işletme müdürünün ortak görevleri aşağıda belirtilmiştir.
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a) Teşekkülün stratejik plânın beş yıllık döneminin birimiyle ilgili uygulama alt plânını ve
gerçekleşme alt programlarını hazırlamak, uygulamalarını izlemek, üçer aylık raporlar hazırlayarak
değerlendirmek ve SG Dairesi Başkanlığına göndermek,
b) Süreç bazlı ve birim bazlı performans parametrelerini belirlemek ve aylık olarak izlemek,
c) Pozisyon bazlı yetkinlik geliştirme eğitim listesini dikkate alarak, birim personelinin hizmet içi
eğitim ihtiyacını tespit etmek,
ç) Eğitimlerin iş sonuçlarına etkisini ve eğitim faaliyetlerinin performansını takip etmek,
d) İKY Dairesi Başkanlığıyla iş birliği içinde, personelin yaptığı işi, rolünü, fonksiyonunu ya da
süreçteki yerini tanımlayan “pozisyona dayalı çalışma” düzeninin uygulamalarını birim içinde
yerleştirmek,
e) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. Birimin kadro ve pozisyonları ile personelin
görev, yetki ve sorumluluklarında meydana gelecek değişikliklere bağlı olarak Pozisyon Esaslı Görev
Tanımları El Kitabında yapılması gereken değişiklikleri İKY Dairesi Başkanlığına bildirmek; Hedef Bazlı
Performans ve Yetkinlik Değerlendirme Sistemi (PYDS) kapsamında personelin bireysel performanslarını
değerlendirmek/değerlendirilmesini sağlamak,
f) Teşekkülün iş yapma gücünü ve örgütsel kapasiteyi geliştirmeyi, bilgi ve deneyimlerin
paylaşılmasını, kurumsal kimlik ve kurumsal kültürün, etik alt yapısının ve iletişimin gelişmesini, faaliyet
alanlarındaki koordinasyon ve iş etkileşiminin güçlenmesini, görev gerekleri için ihtiyaç duyulan bilginin
ve becerilerin artırılmasını sağlamak,
g) Yönetim tarzı, çalışanların; bağlılığı, morali, birbirlerine güveni, eleştiriye yaklaşım, iş
sonuçlarına sahip çıkma durumu; inovasyon, adaptasyon, öğrenme, değerler, örgütsel iklim, bilgi
aktarımı, kontrol mekanizması, işbirliği ve dayanışma, uzlaşma, çalışanları güçlendirme, yetkilendirme,
yönetimin değerleri, kurumsal değerler, birimsel değerler, grup değerleri, bireysel değerler, performans
odaklılık, belirsizliği önleme isteği, grup içi kolektivizm, güç mesafesi (hiyerarşi), insancıl yönelim,
gelecek yönelimi, vizyon, misyon, benimsenme durumu, uygulamalardaki varlığı gibi kurum kültürünü
belirleyen tüm unsurların birim içindeki uygulama durumlarını gözlemleyerek, iyileştirme uygulamaları
yapmak, yapılmasını sağlamak,
ğ) Teşekkülün “İş Etiği El Kitabı”nda yer alan değerlerin faaliyet alanındaki görevlerde
uygulanmasını sağlamak,
h) 17/10/2009 tarihli ve 27379 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan “2010 yılına ait
Genel Yatırım ve Finansman Programı”nın 26 ncı maddesi gereğince Teşekkülün amaçlarına, belirlenmiş
politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,
varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını ve malî bilgi
ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere; 27/12/2007 tarihli ve
26738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği”nde yer alan İç Kontrol
Sistemi Standartları, bileşenleri ve genel şartları çerçevesinde hazırlanan “Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğünün İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Plânı”nda yer alan faaliyet ve çalışmaların birimi
ile ilgili iş ve işlemlerinin yerine getirilmesini, izlenmesini sağlamak,
ı) Birimin faaliyetlerini ortak amaca yöneltmek, tüm kaynakların kârlılık ve verimlilik içinde,
etkinlikle yönetimini sağlamak, tasarruf ve verimliliğe yönelik hedefler belirlemek ve uygulamaları
başlatmak, birimin faaliyet alanındaki görevleri süreç mantığı ile sevk ve idare etmek,
i) Karar mekanizmasını ve kurumsal yönetişimi kolaylaştıracak, faaliyet ve süreçleri
destekleyecek bilgilerin Eti YBS’nin kapsamında zamanında işlenmesini sağlamak,
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j) Bürokrasiyi artıran; “verimsizlik”, “işlerin ağır yürümesi”, “kuralcılık”, “kırtasiyecilik”,
“sorumluluktan kaçma”, “yönetimde gereksiz gizlilik”, “yetki devretmekte isteksizlik”, “otoriteye aşırı
bağlılık” gibi olumsuz davranış ve uygulamaların tamamıyla yok edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
k) Yöneticisi olduğu birim bünyesinde yerine getirilen faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerde; karar
alma ve işlem süreçlerinin kısaltılmasını sağlamak,
l) Araştırma-geliştirme çalışmaları sonucunda geliştirilen özgün nitelikteki çalışmalarla ilgili sınaî
mülkiyet haklarının alınması, hizmet buluşları, serbest buluşlar ve teknik iyileştirme tekliflerinin ön
incelemelerinin yapılması için TG Dairesi Başkanlığına gerekli bilgi ve belgeleri göndermek,
m) Birimlerin ortak çalışmasıyla, Teşekkülün raporu, görüşü veya bilgisi olarak hazırlanacak
veya diğer kurum ve kuruluşlara gönderilecek dokümanlarda; yöneticisi olduğu birimin faaliyet alanıyla
ilgili yer alacak bilgiler ile görüş yazılarının hazırlanmasına yönelik koordinasyonun etkinlikle yerine
getirilmesini ve gerekli olan kontrollerinin yapılmasını sağlamak,
n)

YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/4/2014 tarihli ve

Koordinasyon toplantısı tutanaklarında yer alan kararlar çerçevesinde birimin
faaliyet alanındaki görevlerle ilgili yapılan işlemleri ve sonuçlarını SG Dairesi Başkanlığına bildirmek,
8316 sayılı oluru ile değişik bent.

o) Birimin faaliyet alanlarındaki görevlerin yerine getirilmesi için Teşekkülün bütçesinde
öngörülen ödeneklerin harcama yetkilisi olarak, yapılacak harcamaların; belirlenmiş yetki düzeylerine,
bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygunluğunu, ödeneklerin
etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, onayladığı ödeme emirlerinde hizmet gerekçesinin, yapılacak
işin konusu ve tutarının, süresinin, kullanılabilir ödeneğinin, gerçekleştirme usûlü ile gerçekleştirmeyle
görevli olanlara ilişkin bilgilerin bulunulmasını, bütçeden giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin
belirlenmiş usûl ve esaslara uygun olarak alınmasını ve gerçekleştirilmesini, ödeme öncesindeki tüm malî
kontrollerinin yapılmasını sağlamak, genel yönetim kapsamında ita âmirliğinin sorumluluğundaki
harcama yetkililerini ve görevlerini belirlemek ve bu personele yetki düzeylerini yazılı olarak bildirmek,
ö) Birime intikal eden ödeme emri, ceza bildirisi, haciz ihbarnamesi, ödeme talepleri ile mahkeme
ve icra daireleri tarafından gönderilen karar ve diğer süreli evrağın tebellüğ edilmesi hâlinde
bekletilmeksizin Hukuk Müşavirliğine göndermek ve ödemeler ile önceden verilen ödeme talimatının
durdurulması için muhasebe işlemlerinden sorumlu birime bilgi vermek,
p) Birimin organizasyon yapısında, görev, yetki ve sorumluluk alanlarında ihtiyaç duyulan
değişiklik, genişleme ve daralmayı gerekçeleri ile birlikte SG Dairesi Başkanlığına bildirmek, gerekçelere
bağlı olarak yapılacak çalışmaların sonucuna göre; birimin ve Teşekkülün organizasyon yapısında ve Eti
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinde, birimin görevleriyle
ilgili değişikliklerin yapılmasını sağlamak,
r) SG Dairesi Başkanlığınca düzenlenerek Etinet sayfasında yayımlanan; formların
kullanılmasını, ihtiyaca cevap vermeyen formların geliştirilmesini, gereksiz olanların uygulamadan
kaldırılmasını, birleştirilmesi gerekenleri veya ihtiyaca yönelik yeni formların düzenlenmesinin teklif
edilmesini sağlamak,
s) Yapılan harcamalara ilişkin fatura ve fatura yerine geçen belgelerin birime intikal ettiği gün, ERP
üzerindeki “Harcama Belgesi Takip” modülüne söz konusu belgelerin, bilgilerinin girişinin yapılmasını
sağlamak, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükmü gereğince yapılabilecek itiraz süresini de dikkate alarak,
iade faturası kesilmesi gerekiyorsa; ilgili birimce Eti YBS üzerinden iade faturasının düzenlenmesini,
gerçek ve tüzel kişiye gönderilmesini, ayrıca, faturanın bir suretini Mİ İşler Dairesi Başkanlığına intikalini
sağlamak, faturaya itiraz edilmeyecekse en kısa sürede belgelerin aslını Mİ Dairesi Başkanlığına/muhasebe
birimine göndermek,
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ş) Mal ve hizmet satışı yapan tüm birimler satışını yaptığı mal ve hizmetin faturasını ERP üzerinden
düzenlenmesini, fatura aslının elden veya iadeli taahhütlü mektupla mal veya hizmeti alan gerçek veya tüzel
kişiye gönderilmesini, düzenlenen faturanın bir suretinin Mİ Dairesi Başkanlığına intikalini sağlamak,
t) Teşekkülde yapılan mal, hizmet ve yapım ihaleleri ile ilgili olarak yüklenicilerden alınan teminat
mektuplarının vadesinin, sözleşmeyi yürüten birim tarafından takibini yapmak, teminat mektubunun vadesi
dolmadan yüklenicilerden teminat mektubu vade uzatım yazısını istemek, şayet yüklenici tarafından teminat
mektubu vade uzatım yazısı ibraz edilmez ise teminat mektubunu vadesinden bir gün önce nakde tahvil
edilmek üzere Mİ Dairesi Başkanlığına/Muhasebe Birimine bildirmek,
u) Hizmet alımı ve yapım ihaleleri ile ilgili olarak yüklenicilerin işinin bitmesini müteakip,
sözleşmenin yürütümünü yapan birim tarafından yüklenicilerden SGK ilişiksizlik belgesi ve ücret ve ücret
sayılan ödemelerden dolayı vergi borcu olmadığına dair belgelerin istenmesi, söz konusu belgelerin 15 gün
içinde ibraz edilmemesi hâlinde SGK ya ve vergi dairesine yüklenicinin borcunun olup olmadığının yazı ile
sorulması, borcunun bulunduğuna dair yazı alınması hâlinde ise teminat mektubunun süresi dolmadan SGK
ve vergi borcunun ödenmesi için teminat mektubunun nakde tahvil edilerek borçlarının ödenmesi
hususunda Mİ Dairesi Başkanlığına/Muhasebe Birimine bildirimde bulunmak,
ü) Çıkılan ihaleler sonucunda ihaleyi kazanan firma ile yapılacak olan sözleşmelerin damga
vergisinin tahsilâtının yapılmasından sonra sözleşmeyi ihale yetkilisinin onayına sunmak. Şayet DV
Kurumumuzca karşılanacaksa Mİ Dairesi Başkanlığına/Muhasebe Birimine DV tahakkuk işlemini
yaptırdıktan sonra ihale yetkilisinin onayına sunmak,
v) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. Birimin tüm alt birimlerinin standart dosya
plânının hazırlanmasını; yapılan yazışmalarda standart dosya plânında belirlenmiş konuların esas alınarak
dosya kodlarının verilmesini ve BELGENET ortamında dosyalanmasını; fiziki ortamda arşivlenmiş
belgelerin Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muhafazası, ayıklanması ve
imhası ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,
y) Birimin evrak, kayıt, dosyalama, arşiv ve yazı işleri ile personelin özlük haklarına ilişkin
yazışmalarının yapılmasını ve her türlü idarî işlerinin yerine getirilmesini, birime ait her türlü teknik rapor
ve proje arşivinin düzenli bir şekilde tutulmasını, rapor, proje ve sözleşmelerin muhafaza edilmesini
sağlamak,
z) Birimin faaliyet alanındaki görevlerle ilgili olarak Sayıştay raporlarında ve iç denetim
raporlarında yer alan konular içinde yeniden düzenlenmesi veya uygulamadaki durumunun takip edilmesi
gereği belirtilenlerin işlemlerini ve uygulama durumlarını takip etmek, talimatlanması istenilen konular
hakkında gerekli işlemleri yapmak, bu raporlar ile talimata bağlanan hususların uygulamadaki
durumlarını takip etmek,
aa) Birimin faaliyet alanındaki görevleriyle ilgili olarak, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Bilgi
Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde,
kamuoyunun bilgisine sunulacak bilgilerinin tasnif edilmesini ve Teşekkülün internet sayfasında
yayımlanmasını ve güncelliğini sağlamak,
bb) Birimin görev, yetki ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerle ilgili olarak, entegre yönetim
sistemi dokümanlarda yapılması gereken işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
cc) Birimindeki personelin uygun görülen kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlere
katılmalarını sağlamak, mesleki bilgilerinin ve yeni teknolojileri takip etme imkânlarının artırılmasını
temin etmek,
çç) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent. Birimin faaliyet alanıyla ilgili olarak
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Genelgeleri ile Cumhurbaşkanı Kararlarının bir suretinin SG Dairesi
Başkanlığına gönderilmesini sağlamak,
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dd) Personelin yer değiştirmesi, emeklilik veya başka kuruluşlara naklen tayini hallerinde;
görevinden ayrılan personelin yerine getirdiği iş veya işlemlerle ilgili durumu açıkça ortaya koyan rapor
düzenlemesine yönelik “Görev Devir Formu”nu doldurmasını ve ekinde gerekli belgeleri teslim etmesini
sağlamak,
ee) Birimin faaliyet alanına giren konulardaki işlemleri; kanun, KHK, tüzük, yönetmelik,
kararname, plân, program, Ana Statü, yönerge ve diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları
çerçevesinde gerçekleştirmek, Genel Müdürlük tarafından verilen diğer işleri yapmak.
Birim sorumlularının (birim yöneticileri) ortak görevleri
MADDE 29- (1) Merkez teşkilâtındaki birim sorumluları; birimin faaliyet alanındaki görevlerle
birlikte bu Yönergenin 28 inci maddesinde belirlenmiş birim âmirlerinin ortak görevlerinin, birimlerinin
görev alanındaki uygulamalarından ve bu görevlerin etkinlikle yerine getirilmesinden, görev alanları
itibarıyla sorumludur.
(2) İşletme müdürlüklerindeki birim sorumluları; bu Yönergenin 23 üncü maddesinin (C)
bendinde belirlenmiş görev ve yetkilerinin yanında, birimin faaliyet alanındaki görevlerin etkinlikle
yerine getirilmesinden sorumludurlar.
SEKİZİNCİ KISIM
Teşekkülün Kurul ve Komisyonları
Teşekkülde teşkil edilen kurullar
MADDE 30- (1) Mevzuat gereği veya görev gereği Teşekkül kapsamında oluşturulmuş kurullar
ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 4/4/2014 tarihli ve
8316 sayılı oluru ile değişik bent. YK:2/4/2015 tarihli ve 620/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla
değişik bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent. Eğitim kurulu; Genel Müdürün veya görevlendireceği genel müdür
yardımcısının başkanlığında; İKY Dairesi Başkanı, SG Dairesi Başkanı, ÜK Dairesi Başkanı, YBS
Dairesi Başkanı ve TMH Dairesi Başkanından oluşur. Eğitim Kurulu eğitim konularını görüşmek üzere
her yıl ekim ayında toplanır. Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilir. Eğitim Kurulunun
kararları öneri niteliğinde olup, Genel Müdürün onayı ile kesinleşir ve Kurulun sekreterya görevleri İKY
Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.
b)

YK: 08/04/2020 tarihli ve 810/8 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 1/11/2013 tarihli ve 556/7 sayılı kararıyla değişik bent.

Disiplin kurulu: Kurul, Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Disiplin İşlemleri Usul ve Esasları Yönergesinde belirtilen hükümlere göre oluşturulur ve
görevlerini yerine getirir. Sekreterya görevleri İKY Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.
YK:2/4/2015 tarihli ve 620/5 sayılı kararıyla değişik bent.

c)

YK: 08/04/2020 tarihli ve 810/8 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 1/11/2013 tarihli ve 556/7 sayılı kararıyla değişik bent.

Yüksek disiplin kurulu: Kurul, Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Disiplin İşlemleri Usul ve Esasları Yönergesinde belirtilen hükümlere göre oluşturulur ve
görevlerini yerine getirir. Sekreterya görevleri İKY Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.
YK:2/4/2015 tarihli ve 620/5 sayılı kararıyla değişik bent.

ç) YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. İşçi disiplin kurulu: Kanun, tüzük, yönetmelik
ve diğer mevzuatla, toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş iş düzeni ve iş emniyetiyle ilgili bulunan
hususlarda cezayı gerektiren haller ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin
II/g bendinde belirlenmiş hüküm haricindeki hallerde gerekli olan soruşturma ve incelemeyi yaparak
verilecek cezayı belirlemek üzere toplanır. İşçi disiplin kurulu; merkez teşkilâtında Genel Müdürün, taşra
teşkilâtında ise en üst âmirin uygun göreceği üç işveren ve taraf sendika şubesinin üç temsilcisinden
oluşur. Kurulun sekretarya görevleri merkez teşkilatında İKY Dairesi Başkanlığı, taşra teşkilatında ise
insan kaynakları birimlerince yerine getirilir.
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d) YK: 1/11/2013 tarihli ve 556/7 sayılı kararıyla değişik bent. İş sağlığı ve güvenliği kurulu: 18/1/2013 tarihli
ve 28532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 4
üncü ve 5 inci maddeleri esas alınarak, yönetmeliğin 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirlenmiş görev ve
yetkileri yerine getirmek üzere yine aynı yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre merkez ve taşra teşkilatında
oluşturulur.
e) YK: 1/11/2013 tarihli ve 556/7 sayılı kararıyla değişik bent. Kurum idarî kurulu: 25/6/2001 tarihli ve 4688
sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 22 nci maddesi ile 20/4/2012 tarihli
ve 28270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan, Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve
Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari
Kurullarının Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince;
kurum düzeyinde kamu görevlilerinin işyeri çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit
uygulanması konularında üst yöneticiye görüş bildirmek; kurumsal nitelik taşımayan, kurum içi karar ve
uygulamalarla çözülme imkanı bulunmayan sorun ve konularla ilgili olarak tavsiye niteliğinde kararlar
alabilmek amacıyla görevlendirilmiştir.
YK:2/4/2015 tarihli ve 620/5 sayılı kararıyla değişik parağraf. Kurul; İKY Dairesi Başkanı, DH Dairesi Başkanı,
Mİ Dairesi Başkanı ile kurumda en çok üyeye sahip sendikanın üç temsilcisinden oluşur. Kurul, her yıl
nisan ve ekim aylarında kurulun başkanı olan İKY Dairesi Başkanının belirleyeceği tarihte toplanır ve
sekreterya görevleri İKY Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

f) Sınav kurulu:
1) Sınav Kurulu, Genel Müdür onayı ile oluşturulur.
2) YK:2/4/2015 tarihli ve 620/5 sayılı kararıyla değişik alt bent. Sınav kurulu, Genel Müdürün veya uygun
göreceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İKY Dairesi Başkanı, SG Dairesi Başkanı, ÜK
Dairesi Başkanı ve YBS Dairesi Başkanı olmak üzere toplam beş asil üyeden oluşur. Asil üyenin
yokluğunda, bu birimlere vekâlet eden personel yedek üye olarak görev yapar. Sınav kurulu, üye tam
sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.
3) Asil üyenin bulunmadığı hallerde toplantıya yedek üye katılır. Sınav Kurulunu oluşturacak
üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla
daha düşük düzeyde olamazlar.
4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye
kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler
sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.
5) Kurulun sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığınca yerine
getirilir.
6) Sınav kurulu; Teşekkülce yaptırılacak sınavların sürecini ve sınav konularını belirlemek, birim
müdürü ve başmühendis pozisyonuna atanacak personelin sözlü sınavını yapmak, sınav sonuçlarına göre
başarı sıralamasını yaparak sonuçlarını ilân etmek, yapılacak itirazları inceleyerek sonuçlandırmak,
görevde yükselme işlemleri ve sınavlara ilişkin diğer işlemleri yerine getirir.
g) YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla değişik bent. Öneri ve şikâyet değerlendirme kurulu: Tütün
Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Kanunu gereğince, kapalı alanlarda, tütün ve tütün
ürünlerinin tüketimine ilişkin yasakları Teşekküle duyurmak, yasak konusundaki yazı ve sembollerin
uygun yerlere asılmasını sağlamak, konuyla ilgili öneri ve şikâyetleri incelemek ve değerlendirmek üzere;
genel müdür yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri, Mİ, SG ve İKY ve DH Dairesi
Başkanlarından oluşur ve sekreterya görevleri DH Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.
ğ) YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
İç kontrol izleme ve yönlendirme kurulu: Eti Maden İşletmeleri Genel

tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik bent.
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Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Plânının uygulanması ile ilgili olarak teşkil
edilir. Kurul; Genel Müdürün uygun göreceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında; SG Dairesi
Başkanı, İKY Dairesi Başkanı, Mİ Dairesi Başkanı, YBS Dairesi Başkanı, PS Dairesi Başkanı, TG
Dairesi Başkanı, TMH Dairesi Başkanı, LOJ Dairesi Başkanı, ÜK Dairesi Başkanı ve SA Dairesi
Başkanından oluşur.
Teşekkülde teşkil edilen komisyonlar
MADDE 31- YK: 20/8/2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla değişik fıkra. (1) Mevzuat gereği veya görev gereği
Teşekkül kapsamında oluşturulmuş komisyonların görevleri, çalışma usul ve esasları aşağıda
belirtilmiştir.
a) YK: 1/11/2013 tarihli ve 556/7 sayılı kararıyla değişik bent. Etik komisyonu: Kamu Görevlileri Etik Davranış
İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince, Teşekkülde,
etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları
sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek
üzere Genel Müdürün onayı ile Genel Müdür Yardımcısı, İKY Dairesi Başkanı ve Teftiş Kurulu
Başkanından oluşur ve iki yıl için teşkil edilir. Kurulun sekreterya görevleri İKY Dairesi Başkanlığınca
yerine getirilir.
b) YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla değişik bent. Konut tahsis komisyonu: Merkez teşkilâtında
Genel Müdür tarafından, taşra teşkilâtında ise birim âmirince, en çok üye kaydetmiş sendikadan bir
temsilci olmak üzere toplam beş üye ve ayrıca iki yedek üyeden kurulan ve sekreterya işleri konut tahsis
işlemleri ile ilgili birim tarafından yerine getirilen; konut tahsisi işlemleriyle ilgili oluşan tüm bilgiler ve
dokümanlar üzerinden inceleme yaparak, konut tahsisine hak kazananların sıralamasını kesinleştiren
komisyonun, sekreterya görevleri DH Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.
c)

YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla, YK:2/4/2015 tarihli ve 620/5 sayılı kararıyla, YK: 20/8/2015 tarihli ve 647/8

Reklâm komisyonu: Teşekkülün ihtiyaç duyacağı reklâm ve tanıtım ile ilgili
konulara ve bu süreçte yapılacak iş ve işlemelere karar vermek, gerektiğinde bu çalışmaları bizzat
yapmak üzere Genel Müdürün uygun göreceği genel müdür yardımcısının başkanlığında; DH Dairesi
Başkanı, PS Dairesi Başkanı, SG Dairesi Başkanı, SA Dairesi Başkanı, YBS Dairesi Başkanı ve Teknoloji
Geliştirme Dairesi Başkanından oluşur. Komisyonun sekreterya görevleri DH Dairesi Başkanlığınca
yerine getirilir.
sayılı kararıyla değişik bent.

Komisyon; Kuruluşça ihtiyaç duyulan reklâm ve tanıtım konu ve faaliyetlerine; toplumun,
Kuruluşu algılamasının ölçülmesi, bilinirliğinin sağlanması, işbirlikleri oluşturulması çalışmalarına, tüm
bu süreç içindeki iş ve işlemlere, gerektiğinde bu hizmetlerin piyasadan hizmet alımı yoluyla
yaptırılmasına karar verir; yapılan reklâm ve tanıtım faaliyetinin sonuçlarını Komisyona sunulacak bilgi
ve doküman üzerinden izleyerek, değerlendirir.
ç) İhale komisyonu: Teşekkül tarafından yapılan ihalelerle ilgili gelen teklifleri açmak,
değerlendirmek ve karara bağlamak amacıyla ihale yetkilisi tarafından teşkil edilir. Komisyon; biri başkan
olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı, ikisi uygun görülen personel ve birinin de malî işlerden
sorumlu olması şartıyla en az beş ve tek sayıda kişiden oluşur ve yedek üyeler de belirlenir.
d)

Yönetim Kurulunun 8/9/2014 tarihli ve 585/8 sayılı kararıyla “Sigorta İşleri Yönetmeliği” ibaresi, “Sigorta İşleri Yönergesi”

Sigorta rayiç değerleri tespit komisyonu:
Mal varlıklarının sigortaya esas rayiç değerlerini tespit etmek üzere merkez ve taşra teşkilâtında her yıl
mart ayının ilk haftasında teşkil ettirilir. Komisyon; görevlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Sigorta İşleri Yönergesinin 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirlenmiş esaslar çerçevesinde görev yerine
getirilir ve aynı yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre komisyonlar
teşkil ettirilir.
olarak değiştirilmiştir. YK:2/4/2015 tarihli ve 620/5 sayılı kararıyla değişik bent.

e) Hasar tespit komisyonu: Dahilî fon kapsamı dışındaki mal varlıklarında meydana gelen
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hasarın belirlenmesi için sigorta eksperinin görevlendirilmediği durumlarda veya dahilî fon kapsamındaki
mal varlıklarında meydana gelen hasarın belirlenmesi ve hasar tutanağının hazırlanması için sigortalı
birimin âmirince bir başkan ve dört üye olmak üzere an az beş kişiden teşkil edilir.
f) Tespit komisyonu: Merkez ve taşra teşkilâtında, eski, deklase, ihtiyaç dışı malzemeler ve
yedek parçalar, ekonomik ömrünü doldurmuş, ihtiyaç dışı veya hurda taşıt ve iş makineleri, atıl tesislere
ait makine ve ekipmanlar, ambalaj atıkları, ağaç, hurda tahta ve ahşap malzemelerin; belirlenmesi,
sınıflandırması görevini yerine getirmek için bir başkan ve dört üye olmak üzere an az beş kişiden teşkil
edilir.
g) Kıymet takdir komisyonu: Merkez ve taşra teşkilâtında, tespit komisyonunca; eski, deklase,
ihtiyaç dışı malzemeler ve yedek parçalar, ekonomik ömrünü doldurmuş, ihtiyaç dışı veya hurda taşıt ve
iş makineleri, atıl tesislere ait makine ve ekipmanlar, ambalaj atıkları, ağaç, hurda tahta ve ahşap malzeme
nitelikleri belirlenen ve sınıflandırılan malzemenin kıymetlerini takdir etmek için en az bir başkan ve dört
üye olmak üzere an az beş kişiden teşkil edilir.
ğ) Tesellüm komisyonu: Merkez ve taşra teşkilâtında satın alınan her türlü makine, işletme
malzemesi, yedek aksam, demirbaş eşya ve diğer malzemeyi şartnameye dayanarak cins, miktar ve nitelik
bakımından örneğine ve tipine uygunluğunu inceleyerek teslim almak için bir başkan ve dört üye olmak
üzere an az beş kişiden teşkil edilir.
h) Dekapaj projesi yer teslimi komisyonu: Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenicinin
sözleşmede yazılı süre içinde işe başlayabilmesi için kurulacak komisyon; işletme tarafından dekapaj
projesi için görevlendirilen bir yetkili ve/veya birim âmirinin başkanlığında; harita mühendisi, maden
mühendisi, harita teknikeri/topoğraf ve dekapaj işleri ile ilgili birimlerdeki diğer ilgili teknik elemanların
katılımı ile oluşturulur. Komisyona ayrıca, dekapaj işinin denetim görevlisi ve/veya görevlileri ile maden
mühendisi, harita mühendisi ile harita teknikeri veya topografın yer aldığı en az üç kişiden oluşacak
Genel Müdürlük elemanlarının da katılımı sağlanarak yükleniciye yer teslimi yapılır.
ı) Dekapaj ölçüm ve hak ediş komisyonu: Komisyonun oluşturulması ve çalışma düzeni
Dekapaj İşleri Yönergesinin 20 nci maddesi çerçevesinde yerine getirilir.
i) Dekapaj işi muayene ve kabul komisyonları: Dekapaj işlerinin muayene ve kabul
işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak komisyonların kurulması ve çalışmaları; Dekapaj İşleri
Yönergesinin 21 inci ve 22 nci maddeleri çerçevesinde yerine getirilir.
j) Yapım işleri yer teslimi komisyonu: Yapılacak işin özellikleri ve ihtisas alanları göz önünde
bulundurularak, yapım işlerine ait sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenicinin sözleşmede yazılı
süre içinde işe başlayabilmesi için kurulacak komisyon; bir başkan, proses konusunda yetkin bir personel,
bir makine mühendisi, bir elektrik mühendisi, bir inşaat mühendisi olmak üzere en az beş kişiden oluşur
ve komisyon yükleniciyle birlikte tutanak düzenleyerek yer teslimini yapar.
k) Yapım işi ölçüm ve hak ediş komisyonu: Yapılacak işin özellikleri ve ihtisas alanları göz
önünde bulundurularak, bir başkan, proses konusunda yetkin bir personel, bir makine mühendisi, bir
elektrik mühendisi, bir inşaat mühendisi olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Komisyon; yapım işinin
ölçüm ve hak ediş kontrolü ve/veya düzenlemesi görevini yerine getirir.
l) Yapım işleri geçici kabul komisyonu: Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan
hükümlere uygun olarak tamamlandığında yüklenicinin idareye geçici kabulün yapılması için başvuruda
bulunması üzerine yapı denetim görevlisince işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığının ve
kabul işleminin yapılmasında Yapım İşleri Şartnamesine göre bir engel bulunmadığının anlaşılması
durumunda; yapı denetim görevlisince, Yapım İşleri Geçici Kabul Teklif Belgesinin düzenlenerek ilgili
makama gönderilmesini müteakip, geçici kabulü yapmak üzere ilgili makamca, yapılacak işin özellikleri
ve ihtisas alanları göz önünde bulundurularak; bir başkan, proses konusunda yetkin bir personel, bir
makine mühendisi, bir elektrik mühendisi, bir inşaat mühendisi olmak üzere en az beş kişiden oluşturulur.
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m) Yapım işleri kesin kabul komisyonu: Yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri, Yapım
İşleri Şartnamesinin ilgili hükümleri ile ihale dokümanının yapım işlerinin kabul işlemlerinde
uygulanacak hükümlerine göre inceleyerek işi kesin kabule uygun gördüğü takdirde kesin kabulü yapmak
üzere ilgili makamca yapılacak işin özellikleri ve ihtisas alanları göz önünde bulundurularak; bir başkan,
proses konusunda yetkin bir personel, bir makine mühendisi, bir elektrik mühendisi, bir inşaat mühendisi
olmak üzere en az beş kişiden oluşturulur.
n) Kontrol teşkilâtı: ihale yoluyla yaptırılan hizmet veya yapım işinin projesine, sözleşmesine
ve eklerine uygun olarak yaptırılmasını, aylık hak edişlerin incelenmesini sağlamak üzere idare
tarafından, işlerin denetimi için görevlendirilecek bir memur veya bir heyeti ve/veya idare dışından bu
işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişilerden oluşur.
o) Prim komisyonu: İşletme müdürlüklerinde ana üretim, yardımcı üretim ve hizmet, idare ve
sosyal hizmet, nakliye ve stok faaliyetlerinin yürütüldüğü birimlerde çalışan işçilere, takdiri veya hesabi
prim ödemesinin, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İşletmelerinde Uygulanacak Prim
Yönergesinde belirlenen esaslara göre uygulanmasını sağlamak amacıyla; işletme müdürünce
görevlendirilen bir başkan ve dört üyeden ve işletmede mevcut her iş kolunun sendika temsilcisinden
oluşur. Komisyonun sekreterya hizmetleri Planlama Birimince yerine getirilir ve her ay toplanır.
ö)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent. YK:

Kamulaştırma ve arazi edinme değerlendirme komisyonu:
Taşınmaz talebinde bulunan birimin hazırladığı gerekçe raporunu değerlendirmek amacıyla ilgili işletme
müdürlükleri veya merkez teşkilatında; en az üç kişiden oluşan, sekreteryası, işletmelerde; planlama
birimince, merkez teşkilatında ÜK Dairesi Başkanlığının Kamulaştırma Birimince yerine getirilen
komisyonu,
12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.

p) Kamulaştırma fiyat takdir komisyonu: YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent.
Kamulaştırma kararının alınmasından sonra taşınmaz malın tahmini bedelini tespit etmek üzere, en az üç
kişiden oluşan ve sekreterya hizmeti ÜK Dairesi Başkanlığının Kamulaştırma Birimince yapılan
komisyonu,
r) Uzlaştırma komisyonu: YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. Kamulaştırma konusu
taşınmaz malın, tahmini bedeli üzerinden pazarlıkla satın alma veya trampa işlemlerini yerine getirmek
üzere; ilgili işletme müdürlüğünden de üyesi bulunan ve en az üç kişiden oluşan, sekreteryası ÜK Dairesi
Başkanlığının Kamulaştırma Birimince yapılan komisyonu,
s) YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla değişik bent. Basın komisyonu: Teşekkülün faaliyet alanlarıyla
ilgili konularda yazılı, görsel ve işitsel yayın organlarında yer alan yayınların; değerlendirilmesi,
hazırlanan cevap ve basın açıklamalarının denetlenmesi ile bu yayınlardan tekzip edilmesi gerekenlere
karar almak için Genel Müdürce yetkilendirilmiş Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; DH Dairesi,
İKY Dairesi, SG Dairesi Başkanlarından ve I Hukuk Müşavirinden oluşan, sekreterya görevi DH Dairesi
Başkanlığınca yerine getirilen komisyonu,
ş) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla mülga bent. Mülga.
t) YK:28/4/2016
Komisyonu:

tarihli ve 687/1 sayılı kararıyla eklenen bent.

Devlet Hakkı ve Belediye Payını Hesaplama

Maden Kanunu ve uygulama yönetmeliği gereğince Teşekkülün fiilen çalıştırdığı maden
sahalarında üretilen madenler üzerinden ödenmesi gereken “Devlet Hakkını” ve “Belediye Payını”
hesaplamak amacıyla; ÜK ve Mİ Dairesi Başkanlıklarından ve işletme müdürlüklerinden ilgili
personelden teşekkül eden, koordinasyonu ve sekreterya hizmeti ÜK Dairesi Başkanlığınca yerine
getirilen komisyon.
DOKUZUNCU KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler, İş İlişkileri, Vekâlet, Yetki Devri ve Görevler Ayrılığı
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Sorumluluk ve yetkiler
MADDE 32- (1) YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik fıkra. Daire başkanı, işletme müdürü ve
yardımcıları, fabrika ve birim sorumluları ile birimlerde görevli diğer personelin sorumluluk ve yetkileri
aşağıda belirtilmiştir.
a) YK:26/6/2014 tarihli
sorumluluk ve yetkileri;

ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent.

Daire başkanı ve işletme müdürünün

1) Birimin en üst düzeyde yöneticisi olarak; sevk ve idarenin gerçekleştirilmesinden, personelin
görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde çalıştırılmasından,
2) Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, yönerge, kalkınma plânı ve yıllık
programlar, Teşekkül Ana Statüsü ve stratejik plânı, Yönetim Kurulu kararları, Genel Müdür tarafından
verilen görevler, kurumsal amaç, hedef ve politikaları doğrultusunda; faaliyet alanına giren konulardaki
çalışmalarda etkinliği, verimliliği, dikkat ve uyumu, iş ve işlemlerin esas ve usûllerine göre yerine
getirilmesini sağlamakla,
sorumludurlar.
3) Birim yöneticileri, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir ancak, yetki devri
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
b) İşletme müdür yardımcısı ve birim sorumlularının, sorumluluk ve yetkileri;
1) Bu Yönergede, birimler itibarıyla belirtilen görevleri; Teşekkülün kurumsal amaç, hedef ve
politikalarına, stratejik plâna, ilgili mevzuatına, verilen karar ve talimatlara uygun olarak, etkin, verimli,
dikkatli ve uyum içerisinde, yapmakla, gereken sevk ve idareyi gerçekleştirmekle sorumludurlar.
2) İşletme müdür yardımcısı ve birim sorumluları kendilerine verilen ve/veya verilecek yetkileri
kullanır veya uygun görüldüğü taktirde astlarına devredebilirler. Zorunlu hallerde ve/veya uygun
görüldüğünde (a) bendinde belirtilen yöneticilerin görevini vekâleten yerine getiriler.
c) Diğer personel; bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan kadro veya
pozisyonların dışındaki diğer personel; iş disiplin ve ahengine, hizmetin gereğine ve talimatlara uymak,
kendilerine verilen her türlü işleri zamanında ve özenle yapmak, Teşekkülün kurumsal amaç, hedef ve
politikalarının, stratejik plânın gerçekleştirilmesinde faaliyet alanına giren görevlerini etkin, verimli,
dikkatli ve uyum içerisinde yapmakla sorumludurlar.
ç) İşyeri hekimi; çalışmalarını tam bir mesleki bağımsızlık içinde ve tıbbi deontoloji kurallarına
uygun biçimde yürütür. Bağımsız çalışma ilkesi uyarınca tanımlanmış görevlerini yerine getirirken,
işveren tarafından hiçbir şekilde engellenemez, görevini yapmaktan alıkonulamazlar. Görevlerini
yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının
sağlanmasına katkıda bulunmak, çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla
yükümlüdürler.
d) İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve iş güvenliğinden sorumlu diğer personel; iş sağlığı
ve güvenliği konularındaki uygulamaların “İş Kanunu”, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”, “İş
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”, “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” ve diğer
iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını, işveren yükümlülüğü altında işletme müdürünün talimatlarını, bu
Yönergede belirlenmiş görevleri yerine getirmekle sorumlu, görevlerin tüm birimler düzeyinde yerine
getirilmesini sağlamakla yetkilidir.
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(2) Araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri ile bilginin, ürün veya teknolojiye
dönüştürülmesi ve bu sürecin; birçok araştırma, deney ve uygulamaları, makine, malzeme, insan gücü,
zaman ve benzeri maliyetleri gerektirmesi ve tüm bu maliyetlerin yanı sıra elde edilen sonucun her zaman
başlangıçta hedeflenen ürünü veya teknolojik gelişmeyi ortaya koyamayabileceği veya başlangıçta
hedeflenenin dışında bir gelişmeyi sağlayabileceği gerçeğiyle, pilot ölçekli araştırma ve teknoloji
geliştirme faaliyetlerinin olumsuz olarak sonuçlanmasından dolayı bu faaliyetlerin içerisinde bulunan her
kademedeki personel sorumlu tutulamaz.
(3) Her düzeydeki personel, görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularla birlikte, kurulmuş
ya da kurulacak olan komisyonlarda verilen görevleri yapmak, gerekli görülen toplantı ve komisyonlara
katılmakla sorumludur.
(4) Her düzedeki personel; birimlerin tanımlanmış görevleri arasında bulunmayıp, birimin
faaliyet alanına eklenerek sürekli hale gelen görevler ile dönemsel veya geçici nitelikte kendisine verilen
işleri yapmakla sorumludurlar.
(5) Personel, görevini ihmal edemez ve ilgisiz davranamaz.
(6) Personel, yaptığı hatalı işlemden ilgili mevzuat çerçevesinde müstakil olarak sorumludur.
(7) Her düzeydeki personel, yer değiştirme, rotasyon gibi nedenlerle görev değişikliğinin
gerçekleşmesi, emeklilik veya başka kuruluşlara naklen tayini hallerinde; yerine getirdiği iş veya
işlemlerle ilgili durumu açıkça ortaya koyan rapor düzenlemeye yönelik “Görev Devir Formu”nu
doldurarak, form ekinde gerekli belgeleri teslim etmek zorundadır.
İş ilişkileri
MADDE 33- (1) YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik fıkra. I. Hukuk Müşaviri, daire
başkanları, işletme müdürleri ve yardımcıları, hukuk müşavirleri, müdür ve müdür yardımcıları ile
birimlerde görevli diğer personelin iş ilişkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Daire başkanı, işletme müdürü; faaliyetleri hakkında Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı
ve üst yönetim organlarına bilgi verir, talimat alır. Birimin faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak,
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Sayıştay denetçilerine, Teşekkül içinde ve Teşekkül haricindeki kişi ve
kuruluşlarla iş ilişkisinde bulunur.
b) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla mülga Bandırma Lojistik Birim Sorumlusu.
c) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen personelin dışında, merkez ve taşra teşkilâtında
değişik kadro ve pozisyonlardaki diğer personelin iş ilişkileri aşağıda belirtilmiştir.
1) Amirleri tarafından gizlilik derecesi belirlenmiş konular dışında, Teşekkül içerisinde diğer
birimlerin personeline iş ilişkileri ve iş etkileşimleri doğrultusunda sözlü veya yazılı bilgi verebilirler.
2) Teşekkül dışındaki özel kişi veya tüzel kişilerle yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin
müsaade ettiği seviyede ilişki kurabilir, yazılı veya sözlü olarak bilgi verebilir, âmirinin onaylamasını
müteakip resmî belge verebilirler.
(3) Bilgi vermek söz konusu olduğunda; merkez ve taşra teşkilâtı personeli; âmirine, denetlemeye
yetkili makamlara, Sayıştay denetçilerine ve Teşekkülün iç denetimden sorumlu personeline bilgi verir,
açıklama yapar.
(4) Teşekkül bünyesinde yapılacak hizmet buluşları, teknik iyileştirme, Teşekkülün ilgili olduğu
faaliyet alanındaki serbest buluşlar, sınaî hakkın tesisine uygun buluşlar ile Ar-Ge kapsamında geliştirilen
ürün ve teknolojilere ait bilgi ve dokümanların üçüncü şahıslara sızmasını önlemek için bu görevlerle
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ilgili daire başkanlığı bünyesinde gerekli olan gizlilik ilkelerine uyulur ve resmî bir işlemin gereği olarak
ancak, ilgililerine bilgi ve belge verilebilir.
Vekâlet
MADDE 34- (1) Merkez ve taşra teşkilâtında; birim âmirlerinin ve birim sorumlularının geçici
bir nedenle görevleri başında bulunmadığı günlerde yerlerine görevi yürütmek üzere ne şekilde vekâlet
edileceği aşağıda belirtilmiştir.
a) Daire başkanına vekâlet; daire başkanının geçici bir nedenle görevi başında bulunmadığı
günlerde, daire başkanının önereceği ve Genel Müdür veya yardımcılarının uygun göreceği birim
sorumlusu veya personel daire başkanlığı görevine vekâlet eder.
b) İşletme müdürüne vekâlet; işletme müdürünün geçici bir nedenle görevi başında bulunmadığı
günlerde, işletme müdürünün önereceği ve Genel Müdürün uygun göreceği, işletme müdür yardımcısı
veya personel işletme müdürlüğü görevine vekâlet eder.
c) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla mülga bent.
ç) Birim sorumlularına vekâlet; birim sorumluları geçici bir nedenle görevi başında bulunmadığı
günlerde, birim âmirince uygun görülecek personel göreve vekâlet eder.
(2) İşletme müdür yardımcısının geçici bir nedenle görevi başında bulunmadığı günlerde, birim
âmirince uygun görülecek personel yardımcılık görevine vekâlet eder.
(3) Birim âmirlerinin yıllık izin veya mazeret izinli olduğu tarihte yerine vekâlet edecek personel,
“İzin İsteği Formu”nda belirlenir. Formun onaylanmasını müteakip, vekâlet görevi başlar.
(4) Birim âmirlerinin yıllık izin veya mazeret izni dışındaki diğer nedenlerle görev başında
olmadığı tarihte yerine vekâlet edecek personel, Vekâlet Formu’nda belirlenir. Formun onaylanmasını
müteakip, vekâlet görevi başlar.
(5) Bir görevi uzun süreli vekâleten yürütmek üzere yapılacak atamalarda, göreve asaleten
atanma şartlarını taşıyan personel içinden vekâleten görevlendirme yapılır.
Yetki devri
MADDE 35- (1) Teşekkülün çeşitli kademelerinde belirlenen amaçların gerçekleşmesi için belirli
görevleri yaptırma, denetleme, düzene koyma ve karar verme hakkı olan yetkinin önemi ve görevler
ayrılığı ilkesiyle uyumlu olmak kaydıyla, yetki devredilen personelin görevin gerektirdiği bilgi, deneyim
ve yeteneğe sahip olması, yetkinin, yetki kademe ve zinciri içinde kademeli olarak devredilmesi, eşitlerin
içinden risk faktörü ve liyakat ilkesi de gözetilerek yetki devrinin uygun kişiye yapılması esastır.
(2) Yönetsel sorumluluğun paylaşılması, katılımcı yönetim ve etkili karar oluşturma, personel
üzerinde denetimin sağlanabilmesi, organizasyonda iş ilişkilerinin ve etkili iletişim becerilerinin
artırılması, personeli hedeflere yöneltmek, iş görenlerin kuruma karşı tutumunu yönetmek, personelin rol
benimsemesi ve sorumluluk üstlenmesi, çatışmaların yönetilmesi, personelin, yetki devreden yöneticinin,
yöneticilik rolünü algılayabilmesi, personelin geliştirilecek yönlerinin ortaya çıkması, bireysel gelişime
destek olmak ve çalışmaya karşı istek ve bağlılık oluşturmak, yönetici personelin stratejik kararlar
oluşturmaya zaman ayırabilmesi ve kontrol ihtiyacını en aza indiren prosedürlerin kuramsallaştırılması
gibi amaçlarla yetki devrinin yapılması, plânlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol
süreçlerinden oluşan yönetim fonksiyonlarının en yalın bir idarî sistem içinde işletilmesi için her birimde
iş süreçlerini uzatan ve bürokratik uygulamalara neden olan konularda yetki devir edilecek alanlar birim
yöneticilerince belirlenerek, görev tanımlarını etkileyen yönleri itibarıyla SG Dairesi Başkanlığına
bildirilir.
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Görevler ayrılığı
MADDE 36- (1) Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevleri aynı personelin görev
alanında birleştirilemez ve personel arasında yapılacak görev dağılımında işlemlerin onaylanması,
uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolünde farklı personel görevlendirilir.

ONUNCU KISIM
Denetim(1)
Denetim

MADDE 41- YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün
4/4/2014 tarihli ve 8316 sayılı oluru ile değişik madde.
(1) Teşekkülün iç denetimi; İç Denetim Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.
Teşekkül 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonların Türkiye Büyük
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince Türkiye Büyük Millet
Meclisinin denetimine; 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu gereğince Sayıştayın
denetimine; 23/1/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19/12/2012 tarihli ve
2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin
Belirlenmesine Dair Karar gereğince bağımsız denetime; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40
ıncı maddesi gereğince ilgili bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.
ONBİRİNCİ KISIM
Teşekkülün Misyonu, Vizyonu, Entegre Yönetim Sistemi Politikası, Etik Standartları ve Değerleri,
İnsan Kaynaklarının Plânlanması ve Personel Politikasının Genel Esasları
Teşekkülün misyonu, vizyonu, entegre yönetim sistemi politikası, etik standartları ve
değerleri
MADDE 42- (1) Teşekkülün; misyonu ve vizyonu ile Eti Maden İş Etiği Standartları El
Kitabında belirlenmiş etik standartları ve değerleri aşağıda belirtilmiştir.
YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik bent. a) Misyonu; Bor ve nadir toprak elementleri başta
olmak üzere kömür ve hidrokarbon kaynaklar hariç ülkemizdeki tüm maden kaynaklarını sürdürülebilir
gelişme çerçevesinde değerlendirip kurumsal bilgi birikimimizi yeni teknolojilerle destekleyerek, müşteri
istek ve beklentilerine uygun, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüp, ülke refahına katkıda bulunmak.
YK:24/7/2014 tarihli ve 581/13 sayılı kararıyla değişik bent. b) Vizyonu; Dünya bor piyasasına yön veren, bor ve
diğer yeraltı kaynaklarından ayrıcalık yaratacak yeni ürün, malzeme ve eşya üreten, maden ve kimya
sektöründe bilgi ve teknoloji lideri olarak kabul edilen küresel bir kuruluş olmak.

c) Entegre yönetim sistemi politikası;
Teşekkülde Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji Yönetim Sistemleri standartlarını
uygulamak ve sürekli iyileştirmek,
Müşterilerimizin isteklerini zamanında ve istenilen kalitede karşılamak,
1YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre verilen yetkiye istinaden, Genel Müdürlüğün 4/4/2014 tarihli ve 8316 sayılı oluru
ile; Yönergenin “İç kontrol sistemi başlıklı 37 nci maddesi”, “İç kontrole ilişkin yetki ve sorumluluklar başlıklı 38 inci maddesi”, “İç kontrol
güvence beyanı başlıklı 39 uncu maddesi” ve “İç kontrol sisteminin izlenmesi başlıklı 40 ıncı maddesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
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Faaliyetlerimizde Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili yasal
ve diğer şartlara uymak,
Çevreye en az zarar verecek şekilde üretim yapmak ve faaliyetlerimizde çevreyle dost ürünler
kullanmak, çevreyi iyileştirici çalışmalar yapmak,
Tehlikeli atıkları azaltmak, çalışma ortamımızda tehlikeli atıkların kontrollü bir şekilde elden
çıkartılmasını sağlamak,
İş yerlerimizde risk analizi yaparak iş kazalarını ve çalışanların sağlık kayıplarını azaltmak
amacıyla sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak,
Enerji maliyetlerini düşürmek, enerji kullanımında tasarruf sağlamak ve enerji verimliliğini
artırmak.
ç) Eti Maden etik standartları ve değerleri: Teşekkülün faaliyet alanında etik ilke ve değerler;
sürekli gelişme, sorumluluk, saygı ve güven olmak üzere dört değer üzerinde gerçekleştirilir. Bu değerler
tüm iş davranışlarını ortaya koyan etik standartların birinci adımını, tüm etik uygulamaların ve
davranışların temelini oluşturur.
1) Sürekli gelişme; çalışmaların sürekli daha iyiye doğru değişme önceliğiyle kurumsal amaç ve
hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesi, tüm çalışanların sinerji oluşturarak birbirinin gelişimini
desteklemesi ve işbirliği içinde çalışmaları, çalışanların yetkinliğinin artırılması, faaliyetlerin daha üstün
teknoloji ve yöntemle ve müşteri talebini karşılayan kalitede gerçekleştirilmesi esastır.
2) Sorumluluk:
a) Kurumsal itibar, her seviyede personelin sorumluluklarını yerine getirilmesi ile sağlanır. Her
tür iletişimde Eti Maden için çalışıldığı ve Eti Madenin temsil edildiğinin farkında hareket edilir.
Ülkemizin bor madeni, Eti Maden insan kaynağı ve zaman, öncelikli üç kaynaktır. Kaynakları
geliştirmek, korumak ve hedefler doğrultusunda değerlendirmek en önemli sorumluluktur.
b) Eti Maden; kurum çalışanlarının, paydaşlarının ve faaliyetlerden etkilenen tüm canlı hayatın ve
çevrenin korunmasını birinci derecede önemser, bununla ilgili sorumlulukları yerine getirmeye özen
gösterir.
c) Teşekkülün tüm faaliyetleri ve işlemleri mevzuata ve hukuka uygun olma bilinci ve
yükümlülüğü ile yerine getirilir ve düzenleyici kurum ve kuruluşlara yetkiler dahilinde doğru, tam ve
anlaşılabilir bilgiler zamanında sunulur.
ç) Çalışanların; haklarını bilmesi önemsenir ve oryantasyonlarında bu yönde bilgi verilmesi,
haklarını tam ve doğru biçimde kullanması sağlanır. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşılır, ayrımcılık
içermeyen, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması, bireysel gelişimleri için çaba
gösterilir.
d) Teşekkül faaliyetlerinde; müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerin ihtiyaç ve taleplerine
mümkün olan en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren bir anlayışla çalışılması, ürünlerin,
zamanında ve akdedilen koşullarda sunulması, müşterilere; saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde
yaklaşılması esastır.
e) Tedarikçilere karşı adil ve saygılı davranılmasına, yükümlülüklerin zamanında yerine
getirilmesine, iş yapılan kişi ve kuruluşların gizli bilgilerinin dikkatle korunmasına gerekli özen gösterilir.
f) Uluslararası piyasada yasal ve etik olan alanlarda rekabet edilir ve milletlerarası hukuk
çerçevesinde işlemler yerine getirilir.
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g) Stratejik kararlar alırken çevreye zarar verilmemesi; teknoloji, güvenlik, sağlık ve çevre
bilimleri alanlarındaki yeni anlayışların ışığında, süreçlerin sürekli iyileştirilmesi göz önünde
bulundurulur.
ğ) Faaliyet raporları ve dönemsel finans raporları, mevzuatın belirlediği ölçüde Teşekkülün web
sayfasında, ilgili kurum ve kuruluşlara zamanında, doğru ve şeffaf bir şekilde sunulur.
3) Saygı; Kurum olarak bütün iş süreçlerinde ve ilişkilerinde çalışanlarla ve tüm paydaşlarla
saygı çerçevesinde hareket edilir.
4) Güven; her kademedeki çalışanlar güvene dayalı iş yapar. Güven ortamını oluşturmak için
yönetimde, problemlerin çözümünde, yeni girişimlerde tarafsız, ölçmeye ve bilgiye dayanan uygulamalar
yapılır.
(2) Teşekkülün, Stratejik Plânında belirlenmiş bulunan vizyonu ve misyonu ile Eti Maden İş Etiği
Standartları El Kitabında belirlenmiş ve birinci fıkrada açıklanan etik standartları ve değerlerin
uygulanması ve içselleştirilmesi, tüm birimlerin faaliyetlerinde ve uygulamalarında öncelikli amaç ve
hedef olarak esas alınır.
Teşekkülün insan kaynakları misyonu ve vizyonu
MADDE 43 - (1) YK: 1/11/2013 tarihli ve 556/7 sayılı kararıyla değişik
misyonu, vizyonu ve insan kaynakları politikası aşağıda belirtilmiştir.

fıkra.

Teşekkülün; insan kaynakları

a) İnsan kaynakları (İK) misyonu; Teşekkülün amaç ve stratejilerini gerçekleştirecek insan
kaynağını plânlamak, eğitmek, personel iş ve işlemlerini optimum düzeyde gerçekleştirmek, konusunda
uzmanlaşmış, kurumu temsil yeteneği olan ve alanında yeni açılımlar ortaya koyabilen, özgüveni yüksek
personele sahip olmak.
b) İnsan kaynakları vizyonu; motivasyonu yüksek, kurum imajını koruyan ve yükselten,
yenilikçi çalışmaları ön plana çıkaran, hizmete önem veren ve işini bir bütünün parçası olarak gören,
nitelikli insan kaynağını oluşturmak.
c) YK: 1/11/2013 tarihli ve 556/7 sayılı kararıyla eklenen bent. İnsan kaynakları politikası; ilgili mevzuatlar ve
belirlenen politikalar çerçevesinde “verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak çalışmak” ilkesi etrafında
şekillenmektedir.
Eti Maden; çağdaş ve yenilikçi kurumsal yapısını geliştirerek konusunda uzmanlaşmış ve
alanında yeni açılımlar ortaya koyabilen çalışanlara sahip olmayı stratejik amaç olarak benimsemiştir.
(2) Teşekkülün insan kaynakları vizyonu ve misyonunun gerçekleştirilmesi ve içselleştirilmesi,
İKY Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda tüm birimlerin faaliyetlerinde ve uygulamalarında öncelikli
amaç ve hedef olarak esas alınır.
Personel politikasının ve insan gücü plânlamasının genel esasları
MADDE 44- (1) Teşekkülün; personel politikasının genel esasları, insan gücü plânlamasındaki
ilkeleri, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi personelin hizmet şartlarına, statülerine, hak,
yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usûllerin belirlenmesinde esas aldığı ilkeler aşağıda
belirtilmiştir.
a) Personel politikasının genel esasları;
1) Görevinin özelliğine uygun personelin niteliklerini belirlemek ve atama işlemlerini
gerçekleştirmek,
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2) Personelin iş yapma yeteneğinin, girişimciliğinin, başarı ve çabasının geliştirilmesi için ihtiyaç
duyulan eğitimleri belirlemek ve alınmasını sağlamak,
3) Personelin, etik değerler ve etik davranış ilkeleri ile verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı
olarak çalışmasını ve kuruma bağlılığını teşvik etmek,
4) YK: 1/11/2013 tarihli
zamanında bilgilendirmek,

ve 556/7 sayılı kararıyla değişik alt bent.

Personeli ilgilendiren konularda personeli

5) YK: 1/11/2013 tarihli ve 556/7 sayılı kararıyla mülga alt bent.
6) YK: 1/11/2013 tarihli ve 556/7 sayılı kararıyla mülga alt bent.
7) İnsan kaynakları politikasını sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek,
b) İnsan gücünün plânlamasında;
1) Verimli iş gücünü meydana getirmek için politikalar, plânlar, çözümlemeler, sistemler ve
yöntemler kuran, oluşturulan bu programları uygulayan, gelecek odaklı bir araç ve yaklaşım tarzını esas
alan, insan kaynakları hedeflerini belirleyen, sürekli yenilenen ve uyarlanan insan gücü yönetimi
uygulamak,
2) İş gücünü plânlarken, yalnızca çalışan eksikliğinin değil, çalışan fazlalığının oluşmasını da
engellemek,
3) Teşekkülün yıllık iş gücü ihtiyacını belirlerken; personelin emeklilik ve görevden çekilme gibi
çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrılabileceğini, teknik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, demografik
yapının dengeli dağılımının düzenlenmesini, çalışanlar arasındaki kuşak farkının önlenmesini, kurumsal
hafıza ve kültürün korunmasını göz önünde bulundurmak,
4) Teşekkülün stratejik amaç ve hedeflerinin birimlerin ve çalışanların hedeflerine indirgenmesi,
işlevlerin ve kaynakların entegrasyonu ve koordinasyonu, organizasyonu oluşturan tüm sistemlerdeki
verimlilik, kârlılık ve etkinlikle yönetilmesi her şeyden önce, çalışanın; eyleminin hangi hedefin bir
parçası olduğunu ve süreç içindeki rolünü bilmesini sağlamak, pozisyona dayalı çalışma düzenini
yerleştirmek,
5) Her birim ve işin görev gerekleri esas alınarak, personelin bilgi, yetenek, motivasyon ve kişilik
bileşenlerinden oluşan yetkinliğinin, yaptığı iş için gerek duyulan iş gereğiyle uyumlu olup, olmadığını
belirlemek, personelin güçlü olduğu yönleriyle uyumlu işlerde görevlendirilmesi, yetenek, bilgi ve
becerilerini açık bir biçimde ortaya koyabilmeleri, Teşekkül amaçlarının gerçekleştirilmesinde,
faaliyetlerinin yürütülmesine katkı sağlayacak şekilde çalışanların enerjisinden maksimum düzeyde
yararlanmak,
6) Yetkinliklerin, iş gereklerini yeterince karşılamaması nedeniyle ortaya çıkan iş gücü
ihtiyacının, personelin kişilik geliştirme ve işi için ihtiyaç duyduğu tamamlama eğitimlerini almasını ve
beklenen performansı sağlamak,
7) Gelecekteki iş gücünün niteliğini ve niceliğini toplanan ve çözümlenen veri aracılığıyla
belirlemek, var olan iş gücünün bilgi ve yetkinlik düzeylerini artırarak; Teşekkülün stratejik amaçlarının
gerçekleştirilmesi, rekabet, gelecekteki etkililik, yeterlilik ve gerekliliklere göre hazırlanmasını sağlamak.
c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi personelin hizmet şartlarına, statülerine,
hak, yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usûller belirlenirken;
1) İşin gerektirdiği niteliklere haiz elemanların işe alınması ve iş gereklerine uygun olarak
yetiştirilmesi,
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2) Verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalıştırılması,
3) Çalıştığı kuruluşta göreve devamını özendirecek bir özlük hakları sisteminin gerçekleştirilmesi,
4) Yaratıcılığı, girişimciliği, başarı ve çabasının maddî ve manevî olarak değerlendirilmesinin
teşviki,
ilkeleri göz önünde bulundurulur.
(2) Teşekkülün; personel politikasının genel esasları, insan gücü plânlamasındaki ilkeleri, 399
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi personelin hizmet şartlarına, statülerine, hak, yükümlülük ve
sorumluluklarına ilişkin olarak belirlenen esas ve usûllerin yerine getirilmesinde İKY Dairesi
Başkanlığının koordinasyonunda, tüm birimlerin faaliyetlerinde ve uygulamalarında öncelikli amaç ve
hedef olarak esas alınır.
Kariyer yönetimi
MADDE 45- (1) Personelin bilgi, yetenek, motivasyon ve kişilik bileşenlerinden oluşan
yetkinliğini geliştirme isteği ile geleceğe yönelik kariyerini plânlama, iş yaşamında ilerleme veya ileri bir
konumda bulunma, organizasyon içinde hiyerarşik olarak sürekli yükselme ve belirli bir meslekte gelişme
düşüncesi; kariyer yönetimi alt yapısının kurulması ile kariyer geliştirme ve kariyer tespit etme araçları ile
desteklenir ve personelin mesleki gelişimlerinin, organizasyonun hedeflerine uygun olarak yapılanması
sağlanır.
a) Kariyer yönetimi alt yapı oluşturma araçları;
1) İş tanımlarının ve iş gereklerinin oluşturulması,
2) Performans ve yetkinliklerin belirlenmesi.
b) Kariyer geliştirme araçları;
1) Oryantasyon,
2) Bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırma eğitim ve geliştirme programları ile yönetici
geliştirme programları,
3) Yer değiştirme,
4) Rotasyon,
5) Terfi.
c) Kariyer belirleme araçları;
1) Personelin, iş için gerekli yeteneklere sahip olması ve atama yapılacak kadro veya pozisyonun
genel ve özel şartlarını sağlamış olması,
2) Görevde yükselme eğitim ve sınavı,
3) Unvan değişikliği sınavı.
ç) Kariyer yollarının belirlenmesi;
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1) Teşekkülün mevcut kadro ve pozisyonlarına yapılacak atamalar için aranan genel ve özel
şartlar ile kariyer yolları Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

ONİKİNCİ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönergede yapılacak değişiklikler
MADDE 46- (1) Devlet Teşkilâtındaki değişim çalışmaları, Teşekküldeki tüm yönetim geliştirme
faaliyetleri, çeşitli komisyon, kurul, toplantı kararları, organizasyon değişiklikleri, üst düzey yöneticilerin
talimatı ile birimlerin talepleri doğrultusunda veya değiştirilmesi bir zorunluluk hâline gelen durumlar ile
birim âmirlerinin ve birim müdürlerinin ortak görevlerinde yapılacak değişiklikler; Hukuk Müşavirliğinin
ve görev tanımlarında değişiklik yapılacak birimin görüşlerine başvurularak, SG Dairesi Başkanlığınca
gerekli düzenlemeler yapılır ve yönetim kuruluna sunulur.
Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 47- (1) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla
değişik fıkra. Bu Yönergenin dördüncü maddesinde belirlenmiş, Teşekkül organizasyonunu oluşturan ana
hizmet, danışma, denetim ve yardımcı birimler ile işletme müdürlüklerinin faaliyet alanları ile ilgili olup,
bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda; ilgili kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, kararname, Teşekkül Ana
Statüsü, plân, program ve yönerge hükümleri, diğer Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
yönetmelikleri, yönergeleri, talimatları, genelge ve tamimler ile yönetim kurulu kararları ve Genel
Müdürlük talimatları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 48- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle; yönetim kurulunun 11/1/2013 tarihli ve
509/13 sayılı kararı ile kabul edilen “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk
Yönergesi" yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 49- (1) Bu Yönerge, yönetim kurulunun 28/6/2013 tarihli ve 539/7sayılı kararı ile kabul
edilmiş olup, aynı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.
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Ek-1 Satın Alma Sonrası İşlemler Prosedürü

B) İşletme müdürlüklerinin mal alımları;
YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik başlık.

(1) Mal alımları

a) Mal alımında kabul/tesellüm işlemi; Mal
alımı talebinde bulunan birim ve tesellüm
komisyonunca sözleşme ve şartnamesine uygun
olarak tesellüm işlemi yapılır.
b) Mal alımlarında hak ediş programına giriş
yapılması; birimince, tesellüme ilişkin belgeler
ile fatura taranarak ETİ YBS içindeki hak ediş
programına yüklenir.

A) Merkez teşkilatı mal alımları;
a) Mal alımında kabul/tesellüm işlemi; Mal
alımı talebinde bulunan birimce sözleşme ve
şartnamesine uygun olarak tesellüm işlemi
yapılır.
b) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent.
Mal alımlarında hak ediş programına giriş
yapılması; Birimince, tesellüme ilişkin belgeler
ile fatura taranarak ETİ YBS içindeki hak ediş
programına yüklenir. Ödeme talimatı ile fatura,
ödemenin yapılması için BELGENET üzerinden
Mİ Dairesi Başkanlığına gönderilir. Ödeme
talimatı ve fatura aslı en kısa sürede fiziki
ortamda Mİ Dairesi Başkanlığına gönderilir.

c) Ödeme işlemi;
Yetkileri dâhilindeki alımlarda:
1)

YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik alt

İşletmelerde; ödeme talimatı ile fatura,
ödemenin yapılması için BELGENET üzerinden
Muhasebe Birimine gönderilir. Ödeme talimatı
ve fatura aslı en kısa sürede fiziki ortamda da
tahakkuk ve ödemesi yapılmak üzere Muhasebe
Birimine gönderilir.
bent.

c) Ödeme işlemi; ödeme emrinin Mİ Dairesi
Başkanlığına ulaşmasını müteakip, malî mevzuat
yönünden gerekli olan kontroller yapılarak
ödeme gerçekleştirilir.

2) YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla mülga alt bent.

ç) Teminatın iadesi: Mal alımında garanti
süresi yoksa; ödemenin ve/veya son ödemenin
gerçekleşmesinden sonra,

Genel Müdürlük yetkisindeki mal alımında:

Mal alımında garanti süresi varsa; performans
test süresinin veya garanti süresinin bitiminden
sonra,

İşletmelerce ödeme talimatı BELGENET
üzerinden gönderildikten sonra; ödeme talimatı
ve fatura aslı fiziki ortamda en kısa sürede Mİ
Dairesi Başkanlığına gönderilir.

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik paragraf.
YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik paragraf.
YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik paragraf.

mal alımını yapan, ya da mal alımını SA Dairesi
Başkanlığına teklif eden Genel Müdürlük
birimince teminatın iadesi Mİ Dairesi
Başkanlığına bildirilir. Mİ Dairesi Başkanlığınca
kıymetli evrak kasasından teminat çıkartılarak
iade edilir.

1)

YK:13/11/2013 tarihli ve 558/4 sayılı kararıyla Genel Müdüre
verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 12/3/2014 tarihli ve
6148 sayılı oluru ile değişik görev tanımı. Mal alım konusu,

çıkarılan cevherin tesiste ürüne dönüştüğü
noktaya kadarki faaliyetlerle (üretim faaliyeti)
ilgili ise, SA Dairesi Başkanlığının Yurt İçi
Satınalma Birimince,

d) İş bitirme belgesi verilmesi: Mal alımının
sözleşmesine ve şartnamesine uygun olarak
gerçekleşmesinden sonra, tedarikçiler tarafından
istenilen “iş bitirme belgesi”; yetkisi dahilinde
mal alımını yapan ya da mal alımını SA Dairesi
Başkanlığına teklif eden birimce hazırlanarak
tedarikçiye verilir.

2) Mal alım konusu, lojistik faaliyet alanıyla
ilgili ise, LOJ Dairesi Başkanlığının Tedarik
Birimince;
hak ediş programında kayıtlı olan tesellüme
ilişkin belgeler ile fatura sistem üzerinden
incelenir ve program kapsamında; “ödemenin
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uygun olduğu” veya “işlemlerde düzeltilmesi
gereken hususlara” ilişkin not Mİ Dairesi
Başkanlığı ve hak edişi düzenleyen birime
bildirilir. Daha sonraki ara hak edişlerde
düzeltilme işlemi hak edişi düzenleyen birim
tarafından dikkate alınır. Sistemde daha önce
yazılmış notlar çerçevesinde hak edişlerde
düzeltme işleminin yapılıp yapılmadığı SA ve
LOJ Daire Başkanlıklarının ilgili birimlerince
kontrol edilir.

1) Mal alımı ihalelerinde yüklenicilerden alınan
teminat mektuplarının vadesi, sözleşmeyi yürüten
birim tarafından takip edilir ve teminat
mektubunun vadesi dolmadan yükleniciden
teminat mektubu vade uzatım yazısı istenir.
Yüklenici tarafından teminat mektubu vade
uzatım yazısı ibraz edilmez ise teminat
mektubunun vadesinden bir gün önce nakde
tahvil edilmesi için Mİ Dairesi Başkanlığına/
Muhasebe Birimine bildirilir.

3) SA Dairesi Başkanlığınca alımı yapılan,
üretim faaliyeti ve lojistik faaliyet alanı
dışındaki mal alımlarda tesellüme ilişkin
belgeler ile fatura aslı ve hak ediş programı
üzerindeki incelemeler talep sahibi birim
tarafından yapıldıktan sonra ödeme talimatı
BELGENET üzerinden Mİ Dairesi Başkanlığına
gönderildikten sonra fiziki ortamda; tesellüme
ilişkin belgeler ve fatura aslı Mİ Dairesi
Başkanlığına gönderilir.

2) Mal alımı ihaleleri ile ilgili olarak
yüklenicilerin işinin bitmesini müteakip,
sözleşmenin yürütümünü yapan birim tarafından;
yüklenicilerden SGK ilişiksizlik belgesi ve ücret
ve ücret sayılan ödemelerden dolayı vergi borcu
olmadığına dair belgeler istenir. Söz konusu
belgelerin 15 gün içinde ibraz edilmemesi hâlinde
SGK’ya ve vergi dairesine yüklenicinin borcunun
olup olmadığı yazı ile sorulur. Borcunun
bulunduğuna dair yazı alınması hâlinde ise
teminat mektubunun süresi dolmadan SGK ve
vergi borcunun ödenmesi için teminat
mektubunun nakde tahvil edilerek borçlarının
ödenmesi Mİ Dairesi Başkanlığına/Muhasebe
Birimine bildirilir. Borcunun olmadığının ilgili
kurumlar tarafından bildirilmesi halinde teminat
mektubunun serbest bırakılması Mİ Dairesi
Başkanlığından istenir. Piyasadan hazır halde
alınıp satılan işlerle ilgili olarak kesin teminatın
iadesinde SGK ilişiksiz belgesi aranmaz.

Ödeme
emrine
uyarak,
Mİ
Dairesi
Başkanlığınca
malî
mevzuat
yönünden
kontrollerin yapılmasını müteakip ödeme yapılır.
4) Mal alımlarında termin var ise, son ödeme
işlemi Genel Müdürlükte ihalenin dokümanlarını
hazırlayan
birimce
sistem
üzerinden
onaylandıktan sonra Mİ Dairesi Başkanlığınca
ödemesi yapılır.
ç)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent.

d)

Teminatın iadesi: Mal alımında garanti süresi
yoksa; ödemenin ve/veya son ödemenin
gerçekleşmesinden sonra kesin teminatın iadesi
Mİ Dairesi Başkanlığına bildirilir. Mal alımında
garanti süresi varsa; işletmenin yetkisi
dâhilinde yapılan mal alımlarda performans test
süresinin veya garanti süresinin bitiminden sonra
sözleşmenin yürütümünü yapan birimce kesin
teminatın iadesi Mİ Dairesi Başkanlığından
istenir.

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent.

İş
bitirme belgesi verilmesi: Mal alımının
sözleşmesine ve şartnamesine uygun olarak
gerçekleşmesinden sonra, tedarikçiler tarafından
istenen iş bitirme belgesi, yetkisi dâhilinde olan
alımlar için işletmelerce; yetkisi Genel
Müdürlükte olan mal alımları için ihale
dokümanlarını hazırlayan Genel Müdürlük
birimince hazırlanarak tedarikçiye verilir.
YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent.

(2) Hizmet alımları

Genel Müdürlükçe yapılan mal alımlarında ise
garanti süresinin bitiminden sonra kesin
teminatın iadesi, konu alanlarına göre, ihale
dokümanlarını hazırlayan birimden istenir. İlgili,
Genel Müdürlük birimince, teminatın iadesi Mİ
Dairesi Başkanlığına bildirilir ve Başkanlıkça,
kıymetli evrak kasasından teminat çıkartılarak
iade edilir.

a)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent.

Hizmet
alımlarının
sözleşmesine
ve
şartnamesine uygun olarak yerine getirilmesi;
merkez teşkilatında sözleşmeyi yürüten birimce,
işletmelerde; “Kontrol teşkilatı”nca sağlanır.
b)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent.
YK: 13.09.2018 tarihli ve 733/21 sayılı kararıyla değişik bent. YK:
19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. YK:
12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. Hizmet

Ayrıca kesin teminatla ilgili olarak sözleşmeyi
yürüten birimlerce aşağıdaki işlemler yapılır;
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alımıyla çalıştırılan işçilere ait bilgilerin, Eti
YBS kapsamında “Personel programının hizmet
alımı”
bölümüne
işlenmesi:
işletme
müdürlüklerinde; İnsan Kaynakları Birimince,
merkez teşkilatında; İKY Dairesi Başkanlığının
Hizmet Alımı İşçisi Kayıt ve İzleme Birimince
yapılır ve bu birimlerce hizmet alımıyla
çalıştırılan yüklenici işçilerinin çalıştıkları
hizmetlerin konularına göre birimler itibarıyla
yüklenici işçisi bilgileri tutulur ve takip edilir.
Teşekkülde hizmet alımıyla çalıştırılan yüklenici
işçilerine ilişkin bilgilerin program kapsamına
bilgilerinin girilip girilmediği İKY Dairesi
Başkanlığının Hizmet Alımı İşçisi Kayıt ve
İzleme Birimince takip ve koordine edilir,
yönetilir.

ödendiğine dair belgeler yükleniciden istenir.
Belgeler taranarak sisteme kayıt edilir.
d) Satın alma yetkileri dahilindeki hizmet
alımlarının ara hak edişleri ve kesin kabulden
sonra kesin hak ediş;
YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik paragraf.

Merkez teşkilatında sözleşmeyi yürüten birimce,
işletmelerde “Kontrol teşkilatınca” düzenlenir.
Yetkileri dahilindeki hizmet alımının her ara hak
edişi ve kesin hak ediş ödemeleri sistem
üzerinde kayıt edilerek, ayrıca, ödemeyi yapacak
sorumlu tarafından da (ç) bendinde aranılan
belgeler malî mevzuat yönünden kontrolleri
yapılarak, SGK borcu olmadığı Mİ Dairesi
Başkanlığınca sorgulandıktan sonra vergi borcu
olmadığına dair belgenin yükleniciden temin
edilmesini müteakip ödeme gerçekleştirilir.

c)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent.
YK: 13.09.2018 tarihli ve 733/21 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent, YK:
19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. YK:
12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. Hak

e) Genel Müdürlük yetkisi dahilinde yapılan
hizmet alımlarının ara hak edişleri ve kesin
kabulden sonra kesin hak ediş işlemleri;

ediş düzenlenmeden önce; yüklenici firmanın
hizmet alımı yoluyla yaptığı işte çalıştırdığı
işçilerle ilgili olarak gerek özlük hakları, gerekse
SGK
ile
ilgili
konularda
düzenlenen
dokümanların
sözleşmesine
ve
yapılan
işlemlerin İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer iş mevzuatı
hükümlerine uygunluğu incelenir. Bu inceleme:
işletme müdürlüklerinde; İnsan Kaynakları
Birimince yapılır. Merkez teşkilatın dokümanları
ise İKY Dairesi Başkanlığının Hizmet Alımı
İşçisi Kayıt ve İzleme Birimince incelenir.

1)

. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik alt

Hizmet alımı konusu, çıkarılan cevherin
tesiste ürüne dönüştüğü noktaya kadarki
faaliyetlerle (üretim faaliyeti) ilgili ise, LOJ
Dairesi Başkanlığının Tedarik Birimince,
bent.

2)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent.
Yönetim Kurulunun 14/8/2014 tarihli ve 582/16 sayılı kararı ile
değişik alt bent. . YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla
değişik alt bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla
Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel
Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik alt
bent. Hizmet alımının konusu; (İç nakliye

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik paragraf.

Dokümanların ve işlemlerin uygunluğunun teyit
edilmesinden sonra; işletme müdürlüklerinde;
“Kontrol teşkilatı”nca, merkez teşkilatında ise
sözleşmeyi yürüten birimce sözleşmesine uygun
olarak ara hak edişler ve kesin hak ediş
düzenlenir.

hizmet alımları, cevherin çıktığı noktadan
ürünün elde edildiği noktaya kadarki üretim
süreci kapsamındaki nakliye hizmet alımları ile
şartname ve yaklaşık maliyeti LOJ Dairesi
Başkanlığınca hazırlanan personel çalıştırmaya
dayalı
hizmet
alımları
hariç)
işletme
müdürlüklerinin yetkisini aşan temizlik işleri,
sosyal hizmet, itfaiye hizmetleri, sağlık hizmeti
alımları ile ilgili ise; SA Dairesi Başkanlığının
Hizmet Alımı Uygulama ve Değerlendirme
Birimince,

ç) Her hizmet alımı için, Eti YBS içinde hak
ediş programında sayfa açılarak hak ediş süreci
başlatılır.
Ara hak edişte; istihkak, fatura ve önceki aya
ait SGK primi ve ücret ve ücret sayılan
ödemelere ait vergilerin ödendiğine dair belgeler
yükleniciden istenir.

YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik paragraf.

Özel güvenlik hizmet alımı; DH Dairesi
Başkanlığının “İdari ve Sosyal İşler Birimi”nce,

Kesin hak edişte; kontrol teşkilatı ile yüklenici
birlikte kesin kabul tutanağını düzenler.
Kapanan istihkakın son hali, alacak tahakkuk
ederse fatura ve önceki aya ait SGK primi ve
ücret ve ücret sayılan ödemelere ait vergilerin

YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla eklenen paragraf.

Merkez teşkilâtı hizmet ve sosyal amaçlı
binalarında makine ve tesisat işletme ve bakım
ve onarım hizmet alımı TMH Dairesi
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Başkanlığının
Birimince,

Bakım

Onarım

ve

İşletim

borcu yoktur belgesini, Sosyal Güvenlik
Kurumunun soğuk mühürlü ilişiksiz belgesini
alıp, incelenmesini müteakip, kesin teminatın
iadesi Muhasebe Biriminden istenir.

YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla değişik parağraf.

Merkez ve taşra teşkilatın numune alma ve
hazırlama, analiz ve araştırma-geliştirme hizmet
alımı ise; TG Dairesi Başkanlığının “Teknolojik
Donanım ve Malzeme Birimi”nce,

Genel Müdürlük yetkisinde yapılan hizmet
alımlarında, yüklenici tarafından;
1)

3) YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla değişik alt bent.

İç nakliye hizmet alımları, cevherin çıktığı
noktadan ürünün elde edildiği noktaya kadarki
üretim süreci kapsamındaki nakliye hizmet
alımları ile şartname ve yaklaşık maliyeti LOJ
Dairesi Başkanlığınca hazırlanan personel
çalıştırmaya dayalı hizmet alımları lojistik
faaliyet alanı ve personel taşıma ve araç
kiralama hizmetleri ile ilgili hizmet alımlarında
teminatın iadesi; LOJ Dairesi Başkanlığından,
bent.

YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik alt bent.

Hizmet alım konusu, lojistik faaliyet alanıyla
ilgili ise, LOJ Dairesi Başkanlığının Tedarik
Birimince, personel taşıma ve araç kiralama
hizmetleri ise; DH Dairesi Başkanlığınca,
Hak ediş programı kapsamında ara hak ediş veya
kesin hak ediş için (ç) bendinde açıklanan
belgeler incelenerek, hak edişin ödenmesinin
uygunluğu veya işlemlerdeki noksanlıklar tespit
edilir ve program kapsamında gerekli notu
yazılır.

2) Yönetim Kurulunun 14/8/2014 tarihli ve 582/16 sayılı kararı ile
değişik alt bent. YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla
değişik alt bent. YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla
Genel Müdürlük Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel
Müdürlüğün 28/2/2017 tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik alt
bent. Hizmet alımının konusu; (İç nakliye hizmet

4) Merkez teşkilatın gerek birimin yetkisindeki,
gerekse SA Dairesi Başkanlığınca yapılan
hizmet alımlarının ara hak edişi ve kesin
kabulden sonraki kesin hak edişi sözleşmeyi
yürüten birimce düzenlenir ve gerekli belgeler
taranarak hak ediş programı kapsamında
kaydedilir.
5)

YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik alt

alımları, cevherin çıktığı noktadan ürünün elde
edildiği noktaya kadarki üretim süreci
kapsamındaki nakliye hizmet alımları hariç)
Üretim faaliyeti ve temizlik işleri, sosyal hizmet,
itfaiye hizmetleri, sağlık hizmeti alımları ile
ilgili hizmet alımlarında teminatın iadesi; SA
Dairesi Başkanlığınca,

YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik ALT

Ödeme talimatı BELGENET üzerinden
gönderildikten sonra, tesellüme ilişkin belgeler
ve fatura aslı fiziki ortamda en kısa sürede Mİ
Dairesi Başkanlığına gönderilir.
bent.

Özel güvenlik hizmet alımlarında teminatın
iadesi DH Dairesi Başkanlığınca,
YK:15/1/2015 tarihli ve 605/2 sayılı kararıyla değişik parağraf.

Merkez ve taşra teşkilatın numune alma ve
hazırlama, analiz ve araştırma-geliştirme hizmet
alımlarında teminatın iadesi TG Dairesi
Başkanlığınca,

Ödeme
emrine
uyarak,
Mİ
Dairesi
Başkanlığınca
malî
mevzuat
yönünden
kontrollerin yapılmasını müteakip ödeme yapılır.
f) Kesin teminatın iadesi;

3) SA ve TMH Dairesi Başkanlıklarınca alımı
yapılan, üretim süreci kapsamındaki hizmet
alımları, personel çalıştırmaya dayalı hizmet
alımları ve lojistik faaliyetle ilgili hizmet
alımları dışındaki hizmet alımlarında teminatın
iadesi; hizmeti talep eden birimden,

Kesin teminatın iadesi istenmeden önce,
oluşturulan
muayene
ve
kesin
kabul
komisyonunca işin kesin kabulünün yapılmış
olması gerekir. Kesin teminatın iade edilebilmesi
için yüklenicinin; vergi dairesi borcu yoktur
belgesini, Sosyal Güvenlik Kurumunun soğuk
mühürlü ilişiksiz belgesini sözleşmeyi yürüten
birime teslim etmesi zorunludur.

4) YK:14/6/2014 tarihli ve 577/2 sayılı kararıyla değişik alt bent.
YK: 12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik alt bent.
YK:21/7/2016 tarihli ve 705/6 sayılı kararıyla Genel Müdürlük
Makamına verilen yetkiye istinaden; Genel Müdürlüğün 28/2/2017
tarihli ve 4511 sayılı oluru ile değişik alt bent. LOJ, TMH,

Taşra teşkilatı birimlerinin kendi yetkilerinde
yaptıkları hizmet alımına ilişkin kesin teminatın
iadesinde de muayene ve kesin kabul
komisyonunca
işin
kesin
kabulünün
yapılmasından sonra, yükleniciden vergi dairesi

SA, DH Dairesi Başkanlıkları ve diğer birimler
Mİ Dairesi Başkanlığından teminatın iadesini
ister ve Mİ Dairesi Başkanlığı teminatların
iadesini gerçekleştirir.
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alınır. Sözleşmenin aslı ve kesin ve ek kesin
teminatlar merkez teşkilatında; Mİ Dairesi
Başkanlığına, işletmelerde ise; Muhasebe
Birimine, muhafaza edilmek üzere gönderilir.

Ayrıca kesin teminatla ilgili olarak sözleşmeyi
yürüten birimlerce aşağıdaki işlemler yapılır;
5) Hizmet alımı ihalelerinde yüklenicilerden
alınan teminat mektuplarının vadesi, sözleşmeyi
yürüten birim tarafından takip edilir ve teminat
mektubunun vadesi dolmadan yükleniciden
teminat mektubu vade uzatım yazısı istenir.
Yüklenici tarafından teminat mektubu vade
uzatım yazısı ibraz edilmez ise teminat
mektubunun vadesinden bir gün önce nakde
tahvil edilmesi için Mİ Dairesi Başkanlığına/
Muhasebe Birimine bildirilir.

c) Yapım işinin kontrollük hizmetlerini
yürütmek üzere, Teşekkül bünyesinden yapı
denetim görevlileri teşkil edilir. Yapı denetim
kontrollük hizmetinin danışmanlık hizmet alımı
yoluyla yapılması öngörülüyor ise, yapım
ihalesiyle eş zamanlı olarak “danışmanlık
hizmet alımı ihalesi” de gerçekleştirilir.
ç) Yer teslim heyeti oluşturularak, ihalenin
sözleşmesinde
öngörülen
süre
içinde
yükleniciye yer teslimi yapılır.

6) Hizmet alımı ihaleleri ile ilgili olarak
yüklenicilerin işinin bitmesini müteakip,
sözleşmenin yürütümünü yapan birim tarafından;
yüklenicilerden SGK ilişiksizlik belgesi ve ücret
ve ücret sayılan ödemelerden dolayı vergi borcu
olmadığına dair belgeler istenir. Söz konusu
belgelerin 15 gün içinde ibraz edilmemesi hâlinde
SGK’ya ve vergi dairesine yüklenicinin borcunun
olup olmadığı yazı ile sorulur. Borcunun
bulunduğuna dair yazı alınması hâlinde ise
teminat mektubunun süresi dolmadan SGK ve
vergi borcunun ödenmesi için teminat
mektubunun nakde tahvil edilerek borçlarının
ödenmesi Mİ Dairesi Başkanlığına/Muhasebe
Birimine bildirilir.

d) Yer tesliminde, sözleşmenin imzalandığı
tarihi takip eden en geç 15 gün içinde SGK’ya
sözleşme konusu işle ilgili bilgilendirme yazısı
yazılır.
e) Yer tesliminden itibaren ve birinci hak edişten
önce yüklenici tarafından ihale konusu iş yerine
ait all risk ve mali mes’uliyet sigortalarının
yaptırılması sağlanır.
f) Yapı denetim görevlileri ve yüklenici bir
arada çalışarak yapım işine ait iş programını
hazırlar ve ihale onay makamının onayına sunar.
g) Yüklenici, ihale sözleşmesi çerçevesinde
yapım işinde çalıştıracağı teknik personele ait
bilgi ve belgeleri ihale onay makamının onayına
sunar.

g) Yükleniciye iş bitirme belgesi verilmesi;
Hizmet alımının kesin kabulü yapılıp, kesin hak
ediş ödemesi yapıldıktan sonra, yüklenicinin
talebi üzerine, taşra teşkilatı birimlerinin yetkisi
dahilinde
yapılan
hizmet
alımlarında
kendilerince, Genel Müdürlük yetkisinde yapılan
hizmet alımlarında ise, ihale dokümanını
hazırlayan birimce yükleniciye iş bitirme belgesi
hazırlanarak verilir.

Ara hak ediş süreci;
a) Yüklenici, yaptığı işin istihkakının
hazırlanması için yazılı olarak yapı denetim
görevlilerine başvuruda bulunur.

a) Yapım işi ihalesi sonuçlandıktan sonra,
yükleniciyle sözleşme imzalanır.

b) Hak ediş öncesinde; yüklenici işçilerinin,
yükleniciden
ücret
alacaklarının
olup,
olmadığının yapı denetim görevlilerince
belirlenen tarihe kadar başvuruda bulunulmasını
teminen
ilân
hazırlanır
ve
işçilerin
görebilecekleri yerlere asılır.

b)

c)

(3) Yapım işi
İhale ve yer teslimi süreci

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent.

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent.
YK: 13.09.2018 tarihli ve 733/21 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent, YK:
19/3/2015 tarihli ve 617/2 sayılı kararıyla değişik bent. YK:
12/11/2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla değişik bent. Hak

Genel Müdürlük yetkisinde veya taşra teşkilatı
biriminin yetkisindeki yapım işlerinde sözleşme
aşamasında yükleniciden kesin teminat alınır.
Ayrıca, sözleşmesinde fiyat farkı ödemesi var
ise kesin teminata ilâve olarak ek kesin teminat

ediş düzenlenmeden önce; yüklenici firmanın
çalıştırdığı işçilerle ilgili olarak gerek özlük
hakları, gerekse SGK ile ilgili konularda
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düzenlenen dokümanların ve yapılan işlemlerin
sözleşmeye, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer iş
mevzuatı hükümlerine uygunluğu incelenir. Bu
inceleme: işletme müdürlüklerinde; İnsan
Kaynakları Birimince yapılır. Merkez teşkilatın
dokümanları ise İKY Dairesi Başkanlığının
Hizmet Alımı İşçisi Kayıt ve İzleme Birimince
incelenir.

Geçici kabul süreci;
a) Yüklenici, sözleşmeye göre tamamlamış
olduğu işin geçici kabulünün yapılması için yapı
denetim görevlilerine yazılı olarak başvuruda
bulunur. Yapı denetim görevlileri yapacakları
inceleme sonucunda; işin geçici kabule hazır
olup, olmadığını içeren “Geçici kabul teklif
belgesini” hazırlar ve sözleşmeyi yürüten birime
gönderilir.

ç)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent.

Dokümanların ve işlemlerin uygunluğunun teyit
edilmesinden sonra; işletme müdürlüklerinde ve
merkez teşkilatında; yapı denetim görevlilerince;
yüklenici tarafından gerçekleştirilen imalâtların
miktar bazında tespitini yaparak, gerekiyorsa
ataşmanlarla birlikte ara hak ediş hazırlanır.

b) İş geçici kabule hazır ise, geçici kabul
komisyonu teşkil edilerek, sözleşmesinde ve
mevzuatta belirtilen süre içinde işin geçici
kabulü yapılır. Geçici kabulde, komisyon
tarafından tespit edilen eksik ve kusurlu işlerin
tamamlanması için yükleniciye, cezasız olarak
uygun bir ek süre verilir. Ek süre içinde iş
tamamlanmaz ise, yüklenici namı hesabına iş
yaptırılarak bedeli yüklenici alacağından, yoksa
kesin teminatından tahsil edilir.

d) Ara hak ediş dokümanları yapı denetim
görevlileri ve yüklenici tarafından imzalanarak,
alımı Genel Müdürlükçe yapılan yapım işlerinin
ara hak edişi TMH Dairesi Başkanlığına
gönderilir. TMH Dairesi Başkanlığınca,
yüklenicinin işin yapıldığı işletme ve/veya diğer
birimlere borcunun bulunup, bulunmadığı bir
yazıyla sorulur. TMH Dairesi Başkanlığınca hak
edişin incelenmesini müteakip, ara hak ediş
dosyasında vergi dairesi borcu yoktur belgesi
yoksa, yükleniciden istenir. Ayrıca, nihai hak
ediş tutarına göre fatura istenir.

c) Geçici kabul komisyonu ve yüklenici
tarafından imzalanan “geçici kabul tutanağı”
ihale onay makamınca onaylandıktan sonra,
sabit kıymetin sigortalanması SA Dairesi
Başkanlığına bildirilir.
ç) İş, kesin geçici kabule hazır değilse,
sözleşmesinde belirtilen oran dahilinde cezalı ek
süre verilir. Ek süre içinde iş tamamlanmaz ise,
herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın sözleşme
fesih edilerek genel hükümlere göre işin tasfiye
işlemi yapılır.

e) İncelemesi tamamlanan ara hak ediş dosyası
Mİ İşler Dairesi Başkanlığına ödenmesi için
gönderilir ve Başkanlıkça belgelerin aslında
malî mevzuat yönünden kontroller yapılarak
süresi içinde ödemesi yapılır.

Kesin kabul;

f) Yapım işinin kapsamında sözleşmeye uygun
olarak herhangi bir iş artışı veya dilim
ötelemesinin
gerçekleşmesi
durumunda
yükleniciden revize iş programını hazırlaması
istenir; ayrıca, iş artışına karşılık parasal tutar
için damga vergisinin yüklenici tarafından
ödenmesi sağlanarak, ek kesin teminatla birlikte
daha önce kesin teminatın gönderildiği birimlere
muhafazası ve hesaplara intikal ettirilmesi için
gönderilir. İş artışının verildiği ayda, damga
vergisinin Teşekkül hesaplarına yatırılması
sağlanır ve Mİ Dairesi Başkanlığı konuyla ilgili
olarak bilgilendirilir.

Kesin kabulle ilgili işlemler; “geçici kabul
süreci” başlığının (c ve ç) alt bentleri haricindeki
bentlerde olduğu gibi gerçekleştirilir.
Kesin hak ediş;
a) İşin devamı sırasında biten iş kısımlarına ait
kesin metrajlar ile geçici kabul sonrasında
verilen kesin metrajlara göre kesin hak ediş
düzenlenerek kesin hak ediş dokümanları yapı
denetim görevlileri ve yüklenici tarafından
imzalanarak, alımı Genel Müdürlükçe yapılan
yapım işlerinin kesin hak edişi TMH Dairesi
Başkanlığına
gönderilir.
TMH
Dairesi
Başkanlığınca, yüklenicinin işin yapıldığı
işletme ve/veya diğer birimlere borcunun
bulunup, bulunmadığı bir yazıyla sorulur. TMH
Dairesi Başkanlığınca hak edişin incelenmesini

g) Sözleşmeye uygun olarak, ilâve süre
verilmesi durumunda revize ikmal tarihine göre
all risk ve mali mes’uliyet sigortalarının
süresinin uzatılması yükleniciden istenir.
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müteakip, kesin hak ediş dosyasında vergi
dairesi borcu yoktur belgesi yükleniciden istenir.
Yüklenici, alacağı var ise kesin hak ediş tutarına
göre fatura istenir. Yüklenicinin borcu varsa iade
faturası düzenlenir.

istenir. Yüklenici tarafından teminat mektubu
vade uzatım yazısı ibraz edilmez ise teminat
mektubunun vadesinden bir gün önce nakde
tahvil
edilmesi
için
Mİ
Dairesi
Başkanlığına/Muhasebe Birimine bildirilir.

b) YK:24/11/2021 tarihli ve 882/10 sayılı kararıyla değişik bent.
İncelemesi tamamlanan kesin hak ediş dosyası
Mİ İşler Dairesi Başkanlığına BELGENET
üzerinden ödeme talimatı gönderilir. Daha sonra
fatura ve ödeme talimatı aslı fiziki ortamda Mİ
Dairesi Başkanlığına gönderilir. Başkanlıkça,
malî mevzuat yönünden kontroller yapılarak
süresi içinde ödemesi yapılır.

Yükleniciye iş bitirme belgesi verilmesi;
Yapım işinin geçici kabulü yapıldıktan sonra,
yüklenicinin talebi üzerine, taşra teşkilatı
birimlerinin yetkisi dahilinde yapılan yapım
işinde kendilerince, Genel Müdürlük yetkisinde
yapılan yapım işinde ise sözleşmeyi yürüten
birimce iş bitirme belgesi hazırlanarak
yükleniciye verilir.

Kesin teminatın iadesi;
Yapım işiyle ilgili olarak, yazılı talep yapılması
halinde; kamu ihale mevzuatı hükümlerine uygun
olarak gerçek ve tüzel kişilere iş deneyim belgesi
taşra teşkilatı birimlerinin yetkisi dahilinde
yapılan yapım işinde kendilerince, Genel
Müdürlük yetkisinde yapılan yapım işinde ise
sözleşmeyi yürüten birimce hazırlanarak verilir.

Kesin teminatın iadesi iki aşamada yapılır.
a) Geçici kabul tutanağı onaylandıktan sonra,
sözleşmenin yürütümünü yapan birim tarafından;
yüklenicilerden SGK ilişiksizlik belgesi ve ücret
ve ücret sayılan ödemelerden dolayı vergi borcu
olmadığına dair belgeler istenir.

(4) Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinde
uygulanması zorunlu genel hükümler

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik paragraf.
YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik paragraf.

Yüklenicinin SGK’ya başvuru yaparak ilişiksizlik
belgesini ve ücret ve ücret sayılan ödemelerden
dolayı vergi borcu olmadığına dair belge ve
yazının getirilmesini müteakip; kesin ve ek kesin
teminatların yarısının iade edilmesi Mİ Dairesi
Başkanlığına bir yazı ile bildirilir. İşletmelerde
aynı süreç işler.

1) Mal, hizmet ve yapım işlerine ait fatura ve
fatura yerine geçen belgeler ilgili birime intikal
ettiği gün, Eti YBS içinde Genel Muhasebe
İşlemleri bölümü altında harcama belgesi takip
işlemleri kısmına girişi yapılarak kaydedilir.
Vergi Usul Kanunundaki faturaya itiraz süresi de
(8 gün) dikkate alınarak tesellüme ilişkin işlemler
en kısa sürede sonuçlandırılarak, fatura asılları
Mİ Dairesi Başkanlığına/Muhasebe Birimine
gönderilir.

Söz konusu belgelerin 15 gün içinde ibraz
edilmemesi hâlinde SGK’ya ve vergi dairesine
yüklenicinin borcunun olup, olmadığı yazı ile
sorulur. Borcunun bulunduğuna dair yazı
alınması hâlinde ise teminat mektubunun süresi
dolmadan SGK ve vergi borcunun ödenmesi için
teminat mektubunun nakde tahvil edilerek
borçlarının
ödenmesi
Mİ
Dairesi
Başkanlığına/Muhasebe Birimine bildirilir.

2) Mal, hizmet ve yapım işlerine ait hak
edişlerde; hak edişlerin düzenlenmesini müteakip,
yüklenicilerin fatura düzenlememesi halinde;
yüklenicinin fatura düzenlemediği hususu, kayıtlı
olduğu vergi dairesine bildirilerek, hak ediş Mİ
Dairesi Başkanlığı/Muhasebe Birimine fatura
düzenlemediği hususu da belirtilerek yazı ekinde
gönderilir.

b)

YK:02/03/2022 tarihli ve 902/5 sayılı kararıyla değişik bent.
YK:26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararıyla değişik bent.

Kesin kabul tutanağının onaylanmasını müteakip,
kalan kesin ve ek kesin teminatların yükleniciye
iade edilmesi Mİ Dairesi Başkanlığına bir yazı ile
bildirilir. İşletmelerin kendi bünyelerinde de aynı
süreç işler.

3) Ödeme yapan birimlerce ve/veya personelce,
ödeme yapılmadan önce; doğrudan alımlar
dışındaki mal, hizmet alımı ve yapım işlerinde
“Teşekkülün alacağı olup, olmadığı”, “icra ve
temliğinin bulunup, bulunmadığı”, “vergi borcu
olup, olmadığı”, “SGK borcu olup, olmadığı”
sorgulandıktan sonra ödemeler yapılır.

c) Yüklenicilerden alınan teminat mektuplarının
vadesi, sözleşmeyi yürüten birim tarafından takip
edilir ve teminat mektubunun vadesi dolmadan
yükleniciden teminat mektubu vade uzatım yazısı
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