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DANIŞTAY’DAN 
EMSAL KARAR: 

İŞE ALIMDA SÖZLÜ SINAV 
HUKUKA AYKIRI 

D
anıştay, PTT’nin söz-
lü sınavla personel 
alma kararına ilişkin 

KESK Haber-Sen’in yaptığı 
itirazı haklı buldu. PTT A.Ş. 
tarafından duyurulan perso-
nel alımı kararı, KESK’e bağlı 
Basın Yayın İletişim ve Posta 
Emekçileri Sendikası’nın 
(Haber-Sen) itirazı üzerine 
Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu’nca verilen karar neti-
cesinde durduruldu.

hukuki durum...

GÖREVLENDİRME DIŞI 
ETKİNLİKLERE KATILIMIN 

BAKANLIK İZNİNE 
BAĞLANMASINA KARŞI 

AÇTIĞIMIZ DAVAYI 
KAZANDIK 

E
nerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı’nca 2009 
yılında yayınlanan ve 

bakanlığa bağlı personelin 
görevleri gereği katılmak 
zorunda oldukları toplantılar 
dışındaki her türden panel, 
seminer ve konferansa katı-
lımlarını yazılı izne bağlayan 
talimat hakkında Birliğimiz 
tarafından açılan dava sonuç-
landı. Uzun yıllardır devam 
eden dava sonucunda ba-
kanlığın talimatı, Danıştay`ın 
bozma kararı doğrultusunda, 
Ankara 1. İdare Mahkemesi 
tarafından hukuka aykırı bulu-
narak iptal edildi.

ELEKTRİK DAĞITIMINA ÖZEL DENETİM İPTAL EDİLDİ 

D
anıştay EMO’nun açtığı davada, elektrik üretim ve dağıtım 
şirketlerinin özel denetim şirketlerince denetlenmesine 
ilişkin yönetmeliği iptal etti. EMO Yönetim Kurulu 

açıklamasında, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay`dan çıkan 
kararlara karşın kamunun asli görevi olan elektrik üretim ve 
dağıtım şirketlerini denetleme işini özel şirketlere devretme 
ısrarından vazgeçilmesi istendi. `Kamunun acilen sorumluluk 
olarak bu denetimleri gerçekleştirecek altyapıyı sağlaması ve 
denetim sorumluluğunu yerine getirmesi, denetim sonucundaki 
olumsuzluklar karşısında gerekli yaptırımları uygulaması ve daha 
da önemlisi bu cezaları kamuoyuna duyurması gerekmektedir` 
dendi.

PLANLI ALANLAR 
TİP İMAR YÖNETMELİĞİ’NE 

YÜRÜTMEYİ DURDURMA 

T
MMOB’nin açtığı dava üzerine Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği’nin bazı hükümlerinin yürütmesi durdu-
ruldu. Danıştay’ın düzenlemedeki hukuka aykırılıkları 

sıraladığı 149 sayfalık gerekçeli kararı; planlama ve şehircilik 
konusunda kamu yararı ilkesini gözeterek mücadele veren 

TMMOB’nin haklılığını bir kez daha ortaya koydu.

ASANSÖR KONTROLÜNDE 
ELEKTRONİK İLE 

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME 
MÜHENDİSLERİNİN MAĞDURİYETİNE SON

E
lektronik ile elektronik ve haberleşme 

mühendislerinin asansör kontrolü iş 
alanında yaşadıkları mağduriyet giderildi. 

EMO tarafından yapılan bilgilendirmenin 
ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek 
Muayene Personellerinin Belgelendirilmesine 

Dair Tebliğ`in uygulamasına açıklık getirdi. 
Bakanlığın yazısına göre tebliğ kapsamında 

elektronik mühendisleri ile elektronik ve 
haberleşme mühendisleri eğitim alıp asansör 
kontrolü iş alanında faaliyet yürütebilecekler.
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