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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, bazı basın ya-
yın organlarında Elektrik Mühen-

disleri Odası (EMO) ile ilgili olarak yer 
alan haberler üzerine 13 Ağustos 2010 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 
Basın açıklamasında “Birliğimizin ve 
Elektrik Mühendisleri Odamızın kamu 
yararına olan mücadelesini hiçbir güç 
durduramaz” denildi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, 13 Ağustos 2010 ta-
rihinde yaptığı “Birliğimizin ve Elektrik 
Mühendisleri Odamızın Kamu Yararına 
Olan Mücadelesini Hiçbir Güç Durdura-
maz” başlıklı basın açıklaması şöyle:

“Siyasi İktidarın, Birliğimize ve Bağlı 
Odalarımıza yönelik olarak, gerek 
söylemleriyle gerekse Cumhurbaş-
kanlığı Devlet Denetleme Kurulu 
raporu aracılığıyla baskı uygulama-
ya çalıştığı malumumuzdu. Ancak, 
bugün görüyoruz ki bazı basın ku-
ruluşları da Siyasi İktidarın borazanı 
olarak Birliğimize ve Odalarımıza sal-
dırmakta sakınca görmemektedir.
Elektrik Mühendisleri Odamızın bir 
idare işlemini yargıya taşıma kararı; 
Sabah ve Takvim gazetelerinin 12 
Ağustos 2010 tarihli sayılarında 
Mehmet Nayır imzasıyla yayımla-
nan haberlerde, ‘Odadan Tehdit’ 
(Sabah) ve ‘Elektrikte Oda Terörü’ 
(Takvim) başlıklarıyla verilmiştir.

azaltacak önlem ve uygulamaları 
yürürlüğe koymayan Siyasi İktidar 
ve onun Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’dır.
Özelleştirme sonucu fiyatların 
düşeceği çarpıtma ve boş bir 
hayaldir. Dağıtım şirketlerini satın 
alan gruplar, satın alma bedelle-
rini ödeyebilmek, yeni yatırım ve 
işletme giderlerini karşılayabilmek 
için tarifelerde değişiklik talebinde 
bulunacaklar ve fiyatlar artacaktır. 
Özelleştirme ile rekabet olacağı 
hayaldir. Dağıtım bölgelerindeki 
kamu tekeli özel tekele devredil-
mektedir.
Siyasal iktidar ve yandaş medyası 
bilmelidir:
TMMOB ve Bağlı Odaları Anaya-
sa’da tanımlanan kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. 
Kuruluş yasası ve kendi iç yönet-
melikleri, TMMOB ve Odalara, 
kamu, ülke, halk ve üye çıkarları 
doğrultusunda çalışmalar yapma 
görevini vermektedir.
TMMOB ve Bağlı Odaları, ülkesinin 
ve halkının çıkarlarını korumak için 
bilimin ve tekniğin ışığında müca-
delesini yürütür.
Herkes duysun:
Ülkemizin tüm değerlerini özelleş-
tirmeler yoluyla sermaye gruplarına 
açan bir Siyasi İktidarın, önünde 
engel olarak gördüğü TMMOB 
ve Bağlı Odalarını hedef alması 
şaşırtıcı değildir.
TMMOB, Bağlı Odalarımız ve 
şüphesiz Elektrik Mühendisleri 
Odamız, bilimin ve tekniğin ışığın-
da doğruları söylemekten, kamu 
yararını savunmaktan, bu alanda 
hukuksal mücadelesini sürdür-
mekten ve ülkemizin geleceğine 
sahip çıkmaktan asla vazgeçme-
yecektir.”

Anayasa’nın 2. maddesi, Cumhu-
riyetin niteliklerini demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk devleti olarak 
belirlemiştir. Hukuk devleti ilkesi, 
yalnızca idare edilenlerin hukuka 
bağlılığını değil aynı zamanda ida-
re edenlerin ve yasa koyucunun da 
hukuka bağlığını ifade eder.
Hukuk devletinin en önemli gerek-
lerinden biri de yargısal denetimdir. 
Birliğimize bağlı Elektrik Mühendis-
leri Odası tarafından Özelleştirme 
İdaresi’nce yapılan işlemlere karşı 
açılan, açılacağı duyurulan dava-
ların ‘Odadan Tehdit’ ve ‘Elektrikte 
Oda Terörü’ başlığı ile haber yapıl-
ması, bu yayın organlarının hukuk 
devletinin erdemlerinden biri olan 
yargısal denetimi içine sindireme-
miş olduklarının göstergesidir. Söz 
konusu haberlerle, hukuk devleti 
ilkesinin gereği yargısal denetime 
karşı çıkılarak, birilerinin çıkarları 
adına demokratik rejimin en önemli 
unsuruna meydan okunarak Birliği-
mize, Bağlı Odalarımıza ve yargıya 
hakaret edilmektedir.
İdarenin her türlü eylem ve fiiline 
karşı hukuk yoluna başvurulması 
anayasal bir haktır. Özelleştirme 
kararlarına karşı dava açılması 
da anayasal bir haktır, ‘terörist bir 
eylem’ değildir.
Sabah ve Takvim gazetelerinin, 
kamu yararına dava açan Elektrik 
Mühendisleri Odamızı ‘terör yarat-
makla’ itham etmesi, ‘kimin yararına 
yayın yaptıkları’ sorusunun yanıtını 
bize açıkça vermektedir.
Öncelikle bilinmelidir:
Elektrik dağıtım şebekelerindeki 
kayıp ve kaçakların azaltılmasın-
dan siyasi iktidarlar ve sekiz yıldır 
iş başında olan bugünkü İktidar 
sorumludur. Kayıpları azaltacak 
yatırımları yapmayan, kaçakları 

TMMOB EMO'YA 
SAHİP ÇIKTI

<


