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Bas›nda fiubemiz

Diyarbak›r Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›'n› almak için kesenin a¤z›n›
açan AK Parti'nin gündeme getirdi¤i "Diyarbak›r'a bedava elektrik" öne-
risinin, 2001 y›l›nda Elektrik Mühendisleri Odas› (EMO), 2005'te ise Di-
yarbak›r'da yap›lan 'Güneydo¤u Anadolu Bölgesi Enerji Forumu'nda
gündeme geldi¤i ortaya ç›kt›. EMO Diyarbak›r fiube Baflkan› M. Nedim
Tüzün, "Elektrik, kömür ve g›da yard›mlar›ndan ziyade as›l çözüm, hiç
yard›m almadan kendi geleceklerini kurabilecekleri, hayat›n› idame etti-
rebilecekleri ve istihdam alan› yaratabilecekleri bir ortam› yaratmak
do¤ru yöntemdir" dedi. 
DTP'li Diyarbak›r Büyükflehir Belediye Baflkan› Osman Baydemir'in Baflbakan Tayyip Erdo¤an'›n
"Diyarbak›r'› alaca¤›z" fleklindeki aç›klamalar›na 'hodri meydan' demesinin ard›ndan AK Parti Hükümeti,
Büyükflehir Belediyesi'ni almak için her yolu devreye koymaya bafllad›. Yoksul ailelere s›cak yemek ve
kömür yard›m›n›n ard›ndan "bedava elektrik verilmesi" önerisi gündeme geldi. 2001 y›l›nda ilk kez EMO
taraf›ndan gündeme getirilen öneri, AK Parti Diyarbak›r Milletvekili Abdurrahman Kurt taraf›ndan dilendiril-
di. Ayn› öneri 2005'te Diyarbak›r'da yap›lan 'Güneydo¤u Anadolu Bölgesi Enerji Forumu' sonras› haz›rlanan
sonuç bildirgesinde de yer ald›. Türkiye genelinde açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaflamla mücadele eden, iflsiz ve
yoksul kesimler için yap›lan öneride, 'özel indirimli uygulamas› veya ayda 150 kilowattsaat kadar elektrik
tüketiminden bedel al›nmamas›' istendi.

'Yeflil sayaç olarak gündeme getirdik' 
EMO Diyarbak›r fiube Baflkan› M. Nedim Tüzün, AK Parti'li Kurt'un 'bedava elektrik' olarak gündeme getirdi¤i
konunun seçim yat›r›m›n›n ötesine gitmedi¤ini vurgulayarak, alt yap›s› olmayan ve seçim yat›r›m› olan öner-
inin 'kömür yard›m›' gibi suistimallere yol açaca¤›na dikkat çekti. ‹lk olarak 2001 y›l›nda bu konuyu kamuoyu
ile paylaflm›flt›klar›n› ifade eden Tüzün, 'kay›p kaça¤a' iliflkin y›llard›r bölgede baz› spekülasyon ve problem-
ler oldu¤unun ortada oldu¤unu ifade etti. 'Kay›p enerji' ile 'kaçak elektrik' konusunun birbirinden ayr›lmas›
gerekti¤ini ifade eden Tüzün, "Kaça¤› önlemeye yönelik, iflin ekonomik, sosyal ve di¤er boyutlar›n›n da
gözard› edilmemesi gerekti¤ini hep söyledik. Ve bu maksatla özellikle gelir durumu maddi durumu düflük
ailelelere 150 kilowatt saate kadar ücretsiz olmas›n› önerdik. Onu da flunun için belirledik, bir evin minimum
elektrik tüketimidir. Biz bunu 'yeflil sayaç' olarak gündeme getirdik. Yeflil kart misali bir uygulamadan yola
ç›karak asl›nda bu ismi verdik. Ama, yeflil karttaki suistimaller ve yanl›fl uygulamalar› da gözard› etmeden
bunlar› da önleyerek, maddi durumu düflük insanlar› iyi tepsit ederek, alt yap›s›n› iyi kurarak yapmak gerek-
ti¤ini söyledik. Bu konuda kaça¤› önleme de ve kullan›c›lar› kaça¤a teflvik etmeyece¤ini düflünerek, kaça¤›
önlemede etkili olabilece¤ini söyledik" dedi.

'Suistimaller ortaya ç›kar' 
'Yeflil sayaç' uygulamas›n›n tart›fl›l›p alt yap›s›n›n oluflturularak yap›labilece¤ini gündeme getirdiklerini
söyleyen Tüzün, ancak gelinen noktada AK Parti Milletvekili Abdurrahman Kurt'un bunun alt yap›s›n›n çok
doldurulmadan gündeme getirdi¤ini belirtti. Kurt'un önerisinin seçim yat›r›m› oldu¤u yönünde kayg›lar›n›n
mevcut oldu¤unu vurgulayan Tüzün, "Diyarbak›r ve bölgeden bafllaman›n hem baz› olumlu taraflar› var ve
hem de baz› olumsuz taraflar› vard›r. Elbetteki olumsuz taraflar› bu kentin bu bölgenin bölgeler aras›
geliflmifllik fark›n›n düflük oldu¤u ve geliflmifllik seviyesinin az olmas› nedeniyle anlaml› oldu¤unu biliyoruz.

AK Parti’nin ‘bedava elektri¤i’ kaçak ç›kt›!
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Bu önerinin zamanlama ve alt yap›s›n›n doldurulmas› konusunda kuflkular›m›z var. Dolay›s›yla bu bir master
plan› dahilinde olmas› laz›m. Kente iliflkin yoksulluk haritalar›n›n do¤ru ç›kar›lmas› laz›m. Yeflil kart misali
suistimallerin önüne geçmek gerekiyor. Bütün bunlar›n alt›n› doldurduktan sonra ihtiyac› olan kesimlere
ulaflmas›n› sa¤lamak laz›m" diye konufltu.

'Kömür yard›m› amac›na ulaflsayd› 'kaçak' kullan›m olmazd›' 
Tüzün, yoksul insanlar›n ›s›nma problemini çözme iddias›yla yap›lan kömür yard›mlar›na de¤inerek, flöyle
devam etti: "Kömür yard›mlar›n›n amac›na ulaflmad›¤›n› düflünüyoruz. Çünkü e¤er yard›mlar amac›na
ulaflm›fl olsayd›, bu kentte bu bölgede elektri¤i ›s›nma amaçl› olarak kullanan çok say›da kesim var. Is›nma
amaçl› olarak kullan›lm›fl olsayd›, kaçak elektrik kullan›lmayacakt› ve büyük bir flekilde kaçak elektrik ile
gerekçeler de k›smen ortadan kalkm›fl olacakt›. Geldi¤imiz noktada, buna benzer bir tarzda gündeme
geldi¤ini görüyoruz. 'Elektrik bedava verilecek' fleklinde gerçekçi olmayan fleyler söylemenin do¤ru
olmad›¤›n› düflünüyoruz. Elektri¤in de bir maliyeti var ve hiç kimseyede bedava verilmesi do¤ru de¤il. Biz
açl›k s›n›r›n alt›nda yaflayan insanlara belli bir kilowattsaate kadar ücretsiz verilmesini do¤ru buluyoruz.
Bunun d›fl›nda fazla enerji tüketimine neden olacak usulsüz ve endeksiz yönlendirelecek enerjiyi önlemek
gerekiyor."

'Oranlar do¤ru de¤ildir' 
AK Parti'li Kurt'un "Diyarbak›r'da yüzde 80 oran›nda kaçak elektrik kullan›yor" fleklindeki aç›klamas›nada
tepki gösteren Tüzün, flunlar› söyledi: "Bu oranlar do¤ru de¤il. fiu anda 2007 y›l›nda kay›p kaçak miktar›n›n
yüzde 60'lar oldu¤unu biliyoruz. Bunun ne kadar›n›n kay›p ne kadar›n›n kaçak oldu¤u bilinmemektedir. Bir
kere bununda birbirinden ayr›lmas› gerekir. E¤er kaça¤› önlemek istiyorsan›z ve sosyal devlet anlay›fl›
çerçevesinde gelir durumu düflük insanlara bu yap›lacaksa bu Türkiye genelinde yap›lmal›d›r. Diyarbak›r'dan
bafllars›n›z bölgeden bafllars›n›z Türkiye genelinde maddi durumu düflük bütün kesimlere, açl›k s›n›r›n›n
alt›nda bunu yaymak durumundas›n›z. Çünkü Anayasa'n›n eflitlik ilkesi de bunu gerektiriyor. Diyarbak›r'›n
gerekçeleri belki vard›r. Ama bunu mast›r plan dahilinde aç›klamak durumundas›n›z."
'O zaman suç iflleyenler af edilmelidir' 
'Kaçak elektrik' kullan›m›ndan dolay› Diyarbak›r'da 30 bin insan›n suçlu durumuna düflürüldü¤üne dikkat
çeken Tüzün, "‹flte suçlanm›fl, yakalanm›fl kaça¤› ve bu flekilde mahkemede fifllenmifl, devlet mal›n› çalmaktan
ceza yemifl insanlar›n, e¤er böyle bir uygulamaya geçilecekse bunlar›n da af kapsam›na al›nmas› gerekiyor.
Çünkü bu da ciddi bir problem. ‹nsanlar›n devlet ile olan iliflkisini zedeleyecek bir problem. Çünkü bunlar›n
çocuklar› da aileleri de bundan etkilenmektedir. Dolay›s›yla bu usülsuz kullan›mdan mecburen e¤er bunun
ismini koyacaksak gelir durumu düflük olmas›ndan dolay› kaynakland›¤›n› kabul ediyorsak ve devlet deste¤ini
ortaya koyuyorsak, bu durumda suç iflleyen insanlar› da tespit edip af kapsam›na al›p sicillerinden ç›kar›lmas›
gerekiyor" dedi.

'Çözüm 'bedava elektrik' de¤ildir' 
Öneriyi ortaya atan ve üzerinde bilimsel bir çal›flma yürüten kurum olmalar›na ra¤men AK Parti'nin kendiler-
ine hiç bir flekilde dan›flmad›¤›n›n alt›n› çizen Tüzün, mevcut haliyle önerinin alt› doldurulmad›¤› için bir seçim
yat›r›m› oldu¤unu ifade etti. "Elektrik, kömür ve g›da yard›mlar›ndan ziyade as›l çözümün hiç yard›m almadan
kendi geleceklerini kurabilecekleri, hayat›n› idame ettirebilecekleri ve istihdam alan› yaratabilecekleri bir
ortam› yaratmak do¤ru yöntemdir" diyen Tüzün, gelinen noktada böyle bir fleye mecbur kal›nm›flsa da bunun
çözüm olmad›¤› ve geçici uygulamalar olarak gündeme getirilebece¤ini dile getirdi.

D‹HA (Dicle Haber Ajans›)
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Elektrik Mühendisleri Odas› Van ‹l Temsilcili¤i bir bas›n aç›klamas› yaparak, Türkiye Elektrik ‹letim A.fi. personellerinin e¤itim

durumlar›n›n gözetilmeden teknik göreve atanmalar›n›n durduruldu¤unu aç›klad›. Prestij: 03/03/2008 - 08:46 

Resmi Gazete'de 15 Eylül 2005 tarihinde yay›mlanan TE‹Afi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De¤iflikli¤i Yö-
netmeli¤i'nin; ö¤renim durumunu gözetmeyerek, mühendis olmayanlar›n teknik görevlere atanmas›na olanak sa¤la-
yan, kariyer ve liyakat sistemine ayk›r› düzenlemesinin yürütmesi durduruldu. Daha önceden Van TE‹Afi 17. Grup Mü-
dürlü¤ü'nde de bu tür usulsüz atamalar›n gerçeklefltirildi¤ini belirten Van Enerji Mühendisleri Odas›, yürütenin durdu-
rulmas› ile bu tür atamalar›n önüne geçildi¤ini ve bunun da sevindirici oldu¤unu aç›klad›. 

Elektrik Mühendisleri Odas› Van Temsilcili¤i taraf›ndan yap›lan bas›n aç›klamas›nda, yürütmenin durulmas› ile usul-
süz atamalar›n önüne geçilmesinin bundan sonra yap›lacak olan atamalar için önemli bir ad›m olarak de¤erlendirildi.
Yap›lan bas›n aç›klamas›nda, "AKP hükümetleri döneminde yaflanan yo¤un kadrolaflma hareketleri, teknik aç›dan da
kurumlar› zafiyete u¤ratan bir içeri¤e bürünmüfltür. Türkiye Elektrik ‹letim A.fi'de (TE‹Afi) kamu hizmetinin gere¤i gibi
yürütülebilmesi için zorunlu olan ve y›llard›r titizlikle uyulan, "teknik kadrolara mühendislerin getirilmesi" ilkesi, mev-
cut iktidar döneminde siyasi kadrolaflma u¤runa bozulmufltur. Elektrik Mühendisleri Odas› (EMO) taraf›ndan aç›lan da-
vada, TE‹Afi Görevde Yükselme ve Unvan De¤iflikli¤i Yönetmeli¤i'nin, teknik görevlere mühendis olmayan personeli ata-
maya yönelik düzenlemesinin hukuka ayk›r› oldu¤u saptanarak, yürütmesi durdurulmufltur.

Resmi Gazete'de 15 Eylül 2005 tarihinde yay›mlanan TE‹Afi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De¤iflikli¤i Yö-
netmeli¤i'nin; ö¤renim durumunu gözetmeyerek, mühendis olmayanlar›n teknik görevlere atanmas›na olanak sa¤la-
yan, kariyer ve liyakat sistemine ayk›r› düzenlemesinin yürütmesi durduruldu. Dan›fltay 5. Dairesi'nin ald›¤› yürütmeyi
durdurma karar›yla, teknik bir sorumluluk içeren TE‹Afi ‹flletme Grup Müdür Yard›mc›l›¤› görevine mühendisler d›fl›nda
personelin atanmas›n›n önüne geçilmifl oldu. 

Dan›fltay karar›nda, daval› idarenin daha önce dikkate ald›¤› kariyer ve liyakat koflullar›ndan neden vazgeçti¤ini,
"kamu yarar› ve hizmet gerekleri aç›s›ndan somut ve hukuken geçerli flekilde aç›klayamad›¤›na" dikkat çekildi. Ayr›ca
kamu kurumlar›ndaki atamalara iliflkin genel yönetmelikle idarelere verilen düzenleme yetkisinin, "kamu yarar› ve hiz-
met gerekleri ile kariyer ve liyakat ilkeleri göz önünde bulundurularak kullan›lmas› gerekti¤inde kuflkuya yer bulunma-
d›¤›" vurgusu yap›ld›. 

Kararda hukuka ayk›r›l›k saptamas› flöyle ortaya konuldu: "...sözü edilen kadrolara atanmak için, atan›lacak kadro-
nun 'teknik' veya 'idari' bir nitelik içerip içermedi¤i de göz önünde bulundurulmak suretiyle, 'ilgili personelin, atanaca-
¤› kadroya uygun 4 y›ll›k yüksekö¤renimi bitirmifl olmas› ve ayr›ca, belli mesleki aflamalardan geçmifl olmas›' koflullar›-
n›n aranmas› da, 657 say›l› Yasa ile getirilen kariyer ve liyakat sisteminin gere¤idir. Aksi yöndeki bir yaklafl›m, kamu ya-
rar›n›n sa¤lanmas›na, hizmetin gereklerinin yerine getirilmesine ve ayr›ca, hizmetin, görevin gerektirdi¤i yüksek ö¤re-
nimden mezun olan, her kademede görev yapan, belli mesleki birikime sahip personel taraf›ndan yürütülmesi esas›n›
öngören ve yukar›da sözü edilen ilkelere ayk›r› bir uygulamaya yol açabilecektir."EMO taraf›ndan aç›lan davada yönet-
meli¤e iliflkin yürütmeyi durdurma talebiyle birlikte Ülke genelinde  ‹letim Tesis ve ‹flletme Grup Müdür Yard›mc›l›¤›'na
ehli olmayan  çal›flanlar›n (Bu durum Van TE‹Afi 17.Grup müdürlü¤ü içinde geçerli olacakt›r.) atanmas›na iliflkin ifllemin
yürütmesinin durdurulmas› talebi de kabul edildi. Dan›fltay, yönetmeli¤in ilgili maddesine iliflkin yürütmeyi durdurma
karar›yla söz konusu atama iflleminin hukuki dayanaktan yoksun kald›¤›n› belirtirken, ayr›ca flu saptamaya yer verdi: 

‹flletme Grup Müdürlüklerine  ehli olmayan  çal›flanlar›n  Grup Müdürlüklerinde  Kuvvetli Ak›m Tesisleri Yönet-
meli¤i'ne uygun olarak görev yapan elektrik mühendislerinin amiri konumundaki bir göreve atanmalar›, kariyer ve
liyakat ilkelerine de uyarl›k bulunmad›¤›n› ve an›lan ifllemlerin bu yönden de hukuka ayk›r› oldu¤unu ayr›ca vurgu-
lamak gerekir."

Bu hukuk d›fl› uygulama bir çok ilde yap›lm›flt›r. Kadrolaflma anlay›fl› içerisinde kariyer ve liyakat sistemine ayk›r›
uygulamalar yürütülmektedir. Enerji Bakanl›¤›'n› kamu kurumlar›n› kötürümlefltiren bu tür hukuk d›fl› uygulamalardan
vazgeçmeye ça¤›r›yoruz. 

“Usulsüz atamalar›n önüne geçildi
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D‹YARBAKIR - Elektrik Mühendisleri Odas› (EMO) Diyarbak›r fiubesi Baflkan Yard›mc›s›
‹dris Ekmen, EMO taraf›ndan aç›lan davada yönetmeli¤e iliflkin yürütmeyi durdurma talebiyle
Batman’da 16. ‹letim Tesis ve ‹flletme Grup Müdür Yard›mc›l›¤›`na 2 y›ll›k yüksek okul
mezunu bir çal›flan›n atanmas›na iliflkin ifllemin yürütmesinin durdurulmas› talebinin kabul
edildi¤ini söyledi. 

Ekmen, oda binas›nda düzenlendi¤i bas›n toplant›s›nda, Türkiye`nin enerji alan›nda, y›llard›r
yürütülen yanl›fl politikalarla çok ciddi yönetim krizlerinin içinden geçti¤ini savunarak, enerji
sektörünün özellefltirme bask›s› ve siyasi vesayet iliflkisi içerisinde ifllemez hale getirilmeye
devam edildi¤ini iddia etti. 

Da¤›t›m ve üretim sektörleri özellefltirme beklentisi ve bask›s›yla ifllemez bir hale geldi¤ini,
enerji sektöründe devlet elinde kalacak tek kamu kurumu olan TE‹Afi, uygulanan yanl›fl poli-
tikalar ve siyasilerin müdahaleleri ile verimsizleflmeye bafllad›¤›n› ileri süren Ekmen, kurumda
ayk›r› kadrolaflmalar›n gündeme geldi¤ini savundu. 

AK Parti hükümetleri döneminde yaflanan yo¤un kadrolaflma hareketleri, teknik aç›dan da
kurumlar› zafiyete u¤ratan bir içeri¤e büründü¤ünü ileri süren Ekmen, flöyle dedi: 

“TE‹Afi kamu hizmetinin gere¤i gibi yürütülebilmesi için zorunlu olan ve y›llard›r titizlikle
uyulan teknik kadrolara mühendislerin getirilmesi ilkesi, mevcut iktidar döneminde siyasi
kadrolaflma u¤runa bozulmufltur. fiubemizin gündeme tafl›d›¤›, EMO taraf›ndan aç›lan davada,
TE‹Afi Görevde Yükselme ve Unvan De¤iflikli¤i Yönetmeli¤i`nin, teknik görevlere mühendis
olmayan personeli atamaya yönelik düzenlemesinin hukuka ayk›r› oldu¤u saptanarak,
yürütmesi durdurulmufltur. Resmi Gazete`de 15 Eylül 2005 günü yay›mlanan TE‹Afi Personeli
Görevde Yükselme ve Unvan De¤iflikli¤i Yönetmeli¤i`nin; ö¤renim durumunu gözetmeyerek,
mühendis olmayanlar›n teknik görevlere atanmas›na olanak sa¤layan, kariyer ve liyakat sistem-
ine ayk›r› düzenlemesinin yürütmesi durduruldu. Dan›fltay 5. Dairesi`nin ald›¤› yürütmeyi dur-
durma karar›yla, teknik bir sorumluluk içeren TE‹Afi ‹flletme Grup Müdür Yard›mc›l›¤› görevine
mühendisler d›fl›nda personelin atanmas›n›n önüne geçilmifl oldu. EMO taraf›ndan aç›lan dava-
da yönetmeli¤e iliflkin yürütmeyi durdurma talebiyle Batman`da 16. ‹letim Tesis ve ‹flletme Grup
Müdür Yard›mc›l›¤›`na 2 y›ll›k yüksek okul mezunu bir çal›flan›n atanmas›na iliflkin ifllemin
yürütmesinin durdurulmas› talebi de kabul edildi.”

Emo Diyarbak›r fib. Bflk. Yrd. Ekmen: 
“Yürütmeyi Durdurma Karar› Ald›k”
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Elektrik Mühendisleri oda baflkanl›¤› taraf›nda
yap›lan aç›klamada flöyle denildi; “AK Parti hükü-
metti döneminde yaflanan yo¤un kadrolaflma hare-
ketleri, teknik aç›dan da kurumlar› zafiyete u¤ratan
bir içeri¤e bürünmüfltür. Türkiye Elektrik ‹letim
A.fi‘de (TE‹Afi) kamu hizmetinin gere¤i gibi yürütüle-
bilmesi için zorunlu olan ve y›llard›r titizlikle uyulan,
"teknik kadrolara mühendislerin getirilmesi" ilkesi,
mevcut iktidar döneminde siyasi kadrolaflma u¤runa
bozulmufltur. 

Elektrik Mühendisleri Odas› (EMO) taraf›ndan aç›-
lan davada, TE‹Afi Görevde Yükselme ve Unvan De¤i-
flikli¤i Yönetmeli¤i‘nin, teknik görevlere mühendis
olmayan personeli atamaya yönelik düzenlemesinin
hukuka ayk›r› oldu¤u saptanarak, yürütmesi durdu-
rulmufltur” aç›klamas›n› yapan Mühendisler odas›,
Resmi Gazete‘de 15 Eylül 2005 tarihinde yay›mlanan
TE‹Afi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De¤i-
flikli¤i Yönetmeli¤i‘nin; “ö¤renim durumunu gözet-
meyerek, mühendis olmayanlar›n teknik görevlere
atanmas›na olanak sa¤layan, kariyer ve liyakat siste-
mine ayk›r› düzenlemesinin yürütmesi durduruldu. 

Dan›fltay 5. Dairesi‘nin ald›¤› yürütmeyi durdurma
karar›yla, teknik bir sorumluluk içeren TE‹Afi ‹flletme
Grup Müdür Yard›mc›l›¤› görevine mühendisler d›fl›n-
da personelin atanmas›n›n önüne geçilmifl oldu” de-
nildi.

HUKUKEN AÇIKLAYAMADI:

Dan›fltay karar›nda, daval› idarenin daha önce dik-
kate ald›¤› kariyer ve liyakat koflullar›ndan neden
vazgeçti¤ini, "kamu yarar› ve hizmet gerekleri aç›s›n-
dan somut ve hukuken geçerli flekilde aç›klayamad›-
¤›na" dikkat çekildi. 

Ayr›ca kamu kurumlar›ndaki atamalara iliflkin ge-
nel yönetmelikle idarelere verilen düzenleme yetkisi-
nin, "kamu yarar› ve hizmet gerekleri ile kariyer ve li-
yakat ilkeleri göz önünde bulundurularak kullan›lma-
s› gerekti¤inde kuflkuya yer bulunmad›¤›" vurgusu
yap›ld›.

Kararda hukuka ayk›r›l›k saptamas› 

"... Sözü edilen kadrolara atanmak için, atan›lacak

kadronun ‘teknik’ veya ‘idari’ bir nitelik içerip içerme-
di¤i de göz önünde bulundurulmak suretiyle, ‘ilgili
personelin, atanaca¤› kadroya uygun 4 y›ll›k yükse-
kö¤renimi bitirmifl olmas› ve ayr›ca, belli mesleki
aflamalardan geçmifl olmas›’ koflullar›n›n aranmas›
da, 657 say›l› Yasa ile getirilen kariyer ve liyakat sis-
teminin gere¤idir. 

Aksi yöndeki bir yaklafl›m, kamu yarar›n›n sa¤lan-
mas›na, hizmetin gereklerinin yerine getirilmesine ve
ayr›ca, hizmetin, görevin gerektirdi¤i yüksek ö¤re-
nimden mezun olan, her kademede görev yapan, bel-
li mesleki birikime sahip personel taraf›ndan yürütül-
mesi esas›n› öngören ve yukar›da sözü edilen ilkele-
re ayk›r› bir uygulamaya yol açabilecektir.

"EMO taraf›ndan aç›lan davada yönetmeli¤e ilifl-
kin yürütmeyi durdurma talebiyle birlikte Ülke gene-
linde ‹letim Tesis ve ‹flletme Grup Müdür Yard›mc›l›-
¤›’na iflin ehli olmayan  çal›flanlar›n (Bu durum Van
TE‹Afi 17. Grup Müdürlü¤ü içinde geçerli olacakt›r.)
atanmas›na iliflkin ifllemin yürütmesinin durdurulma-
s› talebi de kabul edildi. Dan›fltay, yönetmeli¤in ilgili
maddesine iliflkin yürütmeyi durdurma karar›yla söz
konusu atama iflleminin hukuki dayanaktan yoksun
kald›¤›n› belirtirken, ayr›ca flu saptamaya yer verdi:

‹fi‹N EHL‹ OLMAYAN ‹fi BAfiINDA

‹flletme Grup Müdürlüklerine ehli olmayan çal›-
flanlar›n Grup Müdürlüklerinde Kuvvetli Ak›m Tesis-
leri Yönetmeli¤i‘ne uygun olarak görev yapan elek-
trik mühendislerinin amiri konumundaki bir göreve
atanmalar›, kariyer ve liyakat ilkelerine de uyarl›k bu-
lunmad›¤›n› ve an›lan ifllemlerin bu yönden de huku-
ka ayk›r› oldu¤unu ayr›ca vurgulamak gerekir." 

Elektrik odas› baflkanl›¤›; “Bu hukuk d›fl› uygula-
ma birçok ilde yap›lm›flt›r. Kadrolaflma anlay›fl› içeri-
sinde kariyer ve liyakat sistemine ayk›r› uygulamalar
yürütülmektedir. 

Enerji Bakanl›¤›’n› kamu kurumlar›n› kötürümlefl-
tiren bu tür hukuk d›fl› uygulamalardan vazgeçmeye
ça¤›r›yoruz” dediler.

Haber: Vanhavadis

Elektrik Mühendisleri Odas›, AK Parti hükümeti
döneminde yaflanan kadrolaflmaya büyük tepki gösterdi
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