
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 

DUYURUSU 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na 

Giriş Sınavı ile 10 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. 

I - YAZILI SINAVIN TARİHİ ve YERİ 

Sınav, 07 Nisan 2018 Cumartesi günü 09.00-12.00 ve 13.30-16.30 saatleri arasında 

“TEİAŞ Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2 

Balgat/Çankaya/ANKARA” adresinde yapılacaktır. 

II- SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI 

(1) ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından, KPSS P-

48 puan türünden 75 ve daha yüksek puan almış olmak ve sınava başvuran adaylar arasında en 

yüksek puan sıralamasına göre ilk 200 kişi içinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 

son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava 

çağrılacaktır). 

 (2) 2016, 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

Sınavında (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az 60 puan veya 

2016, 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan diğer yabancı dil seviye tespit sınavlarından 

ÖSYM'nin buna denkliğini kabul ettiği puanı almış olmak. 

(3) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri 

taşımak. 

(4) 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha 

sonra doğanlar sınava girebileceklerdir). 

(5) Eğitim süresi en az 4 yıl olan Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli veya yabancı 

fakültelerden birini bitirmiş olmak. 

(6) TEİAŞ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına bir defadan fazla 

katılmamış olmak. 

(7) TEİAŞ dışında herhangi bir kuruma karşı hizmet taahhüdünde bulunmamak. 

(8) Askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak. 

(9) Görevini devamlı olarak yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak. 

(10) Sicil, tutum ve davranışları bakımından Müfettişliğe engel bir hali bulunmamak. 

(11) Başvuru formu ile birlikte istenilen belgeleri süresi içinde “Sınav Başvurusu” 

bölümünde belirtilen adrese ulaştırmış olmak. 

III - SINAV BAŞVURUSU 

Başvurular,  19 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak olup 09 Mart 2018 Cuma günü 

saat 16,30’a kadar “Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı 



Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2 A Blok (Kat:15) (06520) 

Balgat/Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonra 

yapılan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarihten sonra 

ulaşan başvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

IV - BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER 

(1) Sınav Başvuru Formu (www.teias.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Bütün 

yazılı tebligatlar bu formda belirtilen adrese yapılacaktır). 

(2) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Sonuç Belgesi. 

(3) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) puanını gösterir belge. 

(4) Yüksek Öğrenim Kurumu diploması, bitirme belgesi veya ilgili mercii tarafından 

tasdik edilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Diploma veya bitirme belgesinin 

başvuru esnasında aslının ibraz edilmesi halinde sureti TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca da 

onaylanabilecektir). 

(5) Sınav tarihinden en fazla 6 ay önce çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf. 

(6) Eksik belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınavı kazanmış olsalar dahi, 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların; sınavları geçersiz sayılarak atamaları 

yapılmaz, atamaları yapılmış olsa bile bu atamaları iptal edilir ve bu durumda olanlar hiçbir hak 

talep edemezler. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere 

Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. 

V- SINAV GİRİŞ BELGESİ 

(1) Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar 23 Mart 2018 Cuma günü “www.teias.gov.tr” 

internet adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

(2) Sınava katılma şartlarını taşıyan adayların Sınav Giriş Belgeleri, 26 Mart 2018 - 06 

Nisan 2018 tarihleri arasında saat 16.30’a kadar “Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2 A Blok (Kat:15) 

Balgat/Çankaya/ANKARA” adresinden adaylara şahsen teslim edilecektir. Alınmayan Sınav 

Giriş Belgeleri, sınav günü de sınav salonunda temin edilebilecektir.  

(3) Adaylar sınava, TEİAŞ tarafından verilecek fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” ile kimlik 

tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ile gireceklerdir. 

VI- MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI 

(1) HUKUK  

(a) Anayasa Hukuku  

(b) Ceza Hukuku : (Ceza Kanunun Genel Hükümler Başlıklı 1 inci Kitabı ve Devlet 

İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler) 

(c) Medeni Hukuk: (Genel Esaslar ve Ayni Haklar)  

(d) Borçlar Hukuku: (Genel Hükümler)   

(e) Ticaret Hukuku: (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak)  



(f) İş Hukuku 

(g) İcra İflas Hukuku  

(2) İKTİSAT  

İktisat teorisi ve politikası, para, banka kredi, konjonktür, milli gelir, uluslararası 

ekonomik ilişkiler ve kurumlar, güncel ekonomik sorunlar.  

(3) MALİYE  

Maliye teorisi ve maliye politikası, Türk vergi sistemi ve kanunlarının esasları, kamu 

giderleri ve gider konularının esasları, bütçe ve bütçe çeşitleri, kamu borçları,  

(4) MUHASEBE  

(a) Genel Muhasebe,  

(b) Mali Analiz Teknikleri,  

VII - SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME 

(1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli 

test usulünde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar. 

(2) Giriş sınavında tam not; yazılı ve sözlü sınavlarda 100 puandır. 

(3) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav gruplarından alınan notların her birinin 

100 tam puan üzerinden 60’tan ve ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerekir. 

(4) Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasında en yüksek başarı puanını 

almış ilk 20 aday çağrılacaktır. (Yazılı sınavda eşit başarı puan almış olmaları nedeniyle 20.  

aday sayısının birden fazla olması halinde, bu başarı puanına sahip adayların tümü sözlü sınava 

çağrılacaktır). Diğerleri için yazılı sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

(5) Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava çağrılacakların listesi, “www.teias.gov.tr” 

internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca yazılı bildirim 

yapılır. 

(6) Sözlü sınav, yazılı sınav gruplarına giren konulardan yapılır. Bu sınavda ayrıca, 

adayların zeka, ifade ve temsil kabiliyeti ile tutum ve davranışları gibi kişisel nitelikleri de göz 

önünde bulundurulur.    

(7) Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam 

puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65’ten aşağı olmaması şarttır. 

(8) Başarı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. 

(9) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla 

olursa başarı notu üstün olanlar tercih edilir. Başarı notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu 

üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

(10) Giriş sınavını kazanan adaylar, www.teias.gov.tr adresinde ilan edilir ve ayrıca 

kendilerine TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli tebligat yapılır.  

(11) Sınavla ilgili (0312) 203 85 46 – 203 85 51 no.lu telefonlardan bilgi alınabilir.  

http://www.teias.gov.tr/


…../…../2018

İMZA

KİMLİK BİLGİLERİ

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Cinsiyeti Bay Bayan

Medeni Hali

EĞİTİM BİLGİLERİ

Türü

ASKERLİK BİLGİLERİ

Yaptı

Muaf

İLETİŞİM BİLGİLERİ

0

0

Telefon 0

DİĞER BİLGİLER

3) Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya TEİAŞ Teftiş Kurulunca onaylı sureti

Puanı

Terhis Tarihi

Adres

Posta Kodu

Muafiyet Nedeni

Bitirme Yılı

Yılı

Müfettiş Yardımcılığı için KPSS P-48 Bilgileri Yabancı Dil Sınav Bilgileri

YılıPuanı

    07 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmak istiyorum.

Baba Adı

Ana Adı

    Gereğini arz ederim.

T.C. Kimlik No

Adı, Soyadı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU FORMU

Fakülte

Bölüm

İşyerinin (Kurumun) Adı

Üniversite

Elektronik Posta

Tecil Bitim Tarihi:…./…../….

Var Yok

2) Yabancı dil sınav puanını gösterir belge veya bilgisayar çıktısı

4) Sınav tarihinden en fazla 6 ay önce çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf

1) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi veya bilgisayar çıktısı

Telefon (Cep)

Birimi ve Unvanı

İl

İŞYERİ BİLGİLERİ (Çalışanlar İçin)

Yok

BAŞVURUYA EK BELGELER

Açıklama:

Açıklama:

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına

suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler, sınavı kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Bunlar hiçbir hak talep edemezler.

Adli Sicil Kaydı

Görev Yapmasına Engel Durum (Sağlık vs.)

Var

Varsa Denklik Bilgisi

Varsa Denklik Bilgisi

Varsa Denklik Bilgisi

Derecesi

İşyerinin (Kurumun) Adresi

Telefon (Ev)

Tecilli

Semt/İlçe

FOTOĞRAF


