ÖNEMLİ BAZI KURALLARLA İLGİLİ TEBLİGAT
BU TEBLİGATIN AMACI; Birlik Yasasında belirtilen “disiplin cezası
uygulanacak eylem ve davranışlarla” ilgili aşağıdaki hususlar hakkında üyelerin
dikkatlerinin çekilerek herhangi bir disiplin suçu işlemelerine mahal verilmemesi;
Sektörün denetim ve disiplin altında tutulmasının sağlanması; Üyelerin iş imkânlarının
artırılması; Fiyatların ve kalitenin dengede tutulmasının sağlanması; Yetkisiz elektrik işi
yapanların önünün kesilmesidir.
NOT: Son zamanlarda yetkisiz elektrik işleri yapan kişilerin “KIB-TEK
KONTROLÜ HARİÇ” olacak şekilde teklifler verdiği tespit edilmiştir. Burada yetkisizlerin
geliştirdiği yöntem işi tamamlamak, ödemeyi almak ve kontrol işleri için işverenin
herhangi bir Birlik üyesine yönelmesini sağlamaktır. Dolayısıyla piyasada üyelerimizin
tamamladığı işler haricinde kontrol aşamasına getirilmiş veya henüz tamamlanmamış
olan başka işler bulunmaktadır. Bilinmelidir ki bu işler Birlik tarafından tespit edilmekte
ve kayıt altına alınmaktadır.
ÜYELERİMİZİN UYMASI GEREKEN BAZI ÖNEMLİ HUSUSLAR:

1. Birlik üyeleri kendileri tarafından yapılmamış kontrol aşamasında olan işleri KıbTek kontrolüne sunmak için “Tesisat Kontrol Müracaat Formu” talebinde
bulunamazlar. Böyle bir durumla karşılaşan üyelerimizin Birlik Merkez ofisine
bilgi vermesi zorunludur. Kıb-Tek kontrolü için onay gerekli araştırmanın
ardından Yönetim Kurulu tarafından verilir.
2. Birlik üyeleri önceden başlanmış ve belirli aşamaları yapılmış işlere girmeden
önce işi hangi üyenin yaptığını araştırmalı ve işi yapan üyenin onayını aldıktan
sonra işe girmelidir. Eğer daha önce işi yapan Birlik üyesi değilse işe girecek olan
üyemizin Birlik Merkez ofisine bilgi vermesi zorunludur. Yönetim Kurulu
tarafından gerekli prosedür uygulandıktan sonra işe başlanması için onay verilir.
3. Birlik üyeleri mesleğin geleceği için kendilerini ilgilendiren işler haricinde tespit
ettikleri kaçak elektrik işleri yapanları da Birliğe bildirmek zorundadır.

4. Birlik üyeleri Genel Kurulda alınan karar gereği ilan edilen “Elektrik Tesisatları
ve Müteahhitlik Hizmetleri Asgari Birim Fiyatları” listesinde belirtilen fiyatların
altında teklif veremezler.

5. Birlik üyeleri üyelik sınıflarının güncellenmesi için Genel Kurulda alınan karar
gereği işveren/personel yatırımlarına ait bordro ve makbuzları (ayrıca Yönetim
Kurulunun talep edeceği diğer evrakları) Birliğe sunmak zorundadır.
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6. Birliğe yeni üye olanlar üyelik tarihinden itibaren üç ay süre ile (geçici akım
hariç) kalıcı akım bağlatmak için yapılan işin nevi ve personel sayısı gibi
kriterlere göre değerlendirilerek elektrik tesisatları tamamlanma süresi
bakımından incelendikten sonra “Tesisat Kontrol Müracaat Formu” alabilirler.
7. Üyelerimiz taşeronluk hizmetini ancak Birliğe kayıtlı üyelerden alabilirler.

8. Sorunlu ve yarım bırakılan işlerin kayıt altına alınabilmesi için yeni alınan işlerle
ilgili işe başlama tarihinden itibaren 15 gün içinde “Tesisat Bildirim Formu” ile
Birliğe bildirimde bulunulması gerekmektedir.
9. İşverenle iş sözleşmesi yapılması ve bir kopyasının da Birliğe ulaştırılması
gerekmektedir. Yapılmaması halinde herhangi bir sorun yaşanması durumunda
hak arama konusunda Birlik yardımcı olamayacaktır.

10.Birlik üyelerimizin kadrolarında çalışan kişilerin piyasada kendileri adına iş alıp
yapmaları yasaktır.
11.Birlik üyelerimizin müteahhitlik yetki sınırları KTEMB ile EMO arasında yapılmış
olan yetki kapsamı protokolünde belirtilmektedir ve üyelerimiz sınıflarına göre
belirlenmiş olan yetki sınırları üzerindeki işleri yapamazlar.
12.Birliğe kayıtlı bulunan her üye işbu tebligat imzalandıktan sonra ekte verilen fiyat
listesi ve Yasa kurallarının tümünden sorumludur.

Yukarıda belirtilen (12 maddeden oluşan) hususları okudum ve anladım. Ekte
verilen yasa ve fiyat listesini aldım.
İsim/Soyisim:
Firma:
İmza/Mühür:
Tarih:
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