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Saygıdeğer meslektaşlarım,

Uzun sayılabilecek bir aradan 
sonra, bültenimizin yeni sayısıyla, 
sizlerle buluşmaktan duyduğumuz 
mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Bültenimizin yeni ayısının gecikmesinin 
nedeni bülten yayın aralığını 
değiştirmemiz oldu. Örgütümüze 
yönelik geliştirilen ve örgütümüzü 
etkisizleştirmeye çalışan girişimlerim 
yaşattığı maddi imkanlarımızdaki 
daralma sonucunda, bültenimizle ilgili 
yürüttüğümüz tartışmalar sonucunda, 
bültenimizin siz üyelerimize dağıtımının 
yapılmasına, ancak yayın periyodunun 6 
aya çıkarılmasına karar verildi. 

Saygıdeğer meslektaşlarım,

Geride bıraktığımız dönem, hem 
örgütümüz hem de Türkiye ve içinde 
bulunduğu coğrafya açısından çok 
hareketli geçti. Şubemizden başlayarak 
TMMOB örgütselliği açısından oldukça 
yoğun geçen bu dönem diğer taraftan 
ülke gündeminin de bizleri yakından 
etkilediği bir dönem oldu.

Saygıdeğer meslektaşlarım,

Başta Diyarbakır olmak üzere 
bölgemiz, Şube sınırlarımız içinde kalan 
bütün kentlerimiz kış mevsiminde 
aşırı tüketim gerekçesinin arkasına 
sığınılarak karanlıklara mahkum 
bırakılmaktadır. İçinden geçtiğimiz bu 
kış mevsiminde de bunu bir kere daha 
yaşayarak tecrübe ediyoruz. Bölgedeki 
bütün kentlerin kış mevsimindeki yük 
değerleri belli olmasına rağmen gerekli 
altyapı çalışmaları ve teknik hazırlıkları 
yapmayan enerji kurumları topu 
halın kucağına atarak sorumluluktan 

kurtulmaya çalışagelmişlerdir. Yıllardır 
her sene bir diğerini aratan bir sağlıklı 
enerjiye erişim çilesi yaşanmaktadır. Bu 
sıkıntıların benzerleri yaz mevsiminde 
dalgalanmalarla yaşamı çekilmez 
hale getirmektedir. Bildiğiniz ve takip 
ettiğiniz gibi bizler enerji sektöründe 
örgütlü kurumlar olarak, üyelerimizden 
aldığımız güç ve yetkiyle, halkımızın 
sorunlarına karşı duyarlılık gösteren 
bir yaklaşımla konuyu gündemimize 
taşıdık ve 25 Temmuz 2012 tarihinde 
çeşitli kurumlarla ortak bir basın 
açıklaması yaparak, yaşanan elektriksel 
sıkıntılarla ilgili değerlendirmelerimizi 
kamuoyuyla paylaştık. Söylediklerimize 
bakıp teknik tedbirler alması gerekenler, 
maalesef söylediklerimize bakıp bizden 
kurtulmaya çalıştılar. Sesimizi keserlerse 
sorunların fark edilmeyeceğini 
düşündüler. Bu mantıkla da EMO 
Diyarbakır Şube Başkanı, Başkan 
Yardımcısı, ESM Diyarbakır Şube Başkanı, 
Tes-İş Diyarbakır Şube Yöneticisi ve iki 
üyemizi basın açıklaması gerekçesiyle 
sürgün ettiler. Süreç içerisinde birçok 
dost kurumun, sivil toplum örgütünün 
dayanışmasının, üyelerimizin sürekli 
yanımızda olmasının, bu sürgünlere 
karsı tavrını açık ve net bir şekilde ortaya 
koymasının bizi çok mutlu etmesinin 
yanında ne kadar doğru bir iş yaptığımızı 
da göstermesi gibi bir sonucu ortaya 
çıkardığını paylaşmak istiyorum. Bize 
güç veren yanımızda duran herkese 
teşekkürlerimiz sunuyorum. Şunu da 
bütün üyelerimizle paylaşmak isterim 
ki, sesimizi kısmak isteyenler bunu 
başaramadılar. Bizler sizlerden aldığımız 
güç ve yetkiyle görevimizin başında 
durmaya devam ediyoruz. Yapılan iyi 
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şeylerin yanında olmaya, ancak bütün haksızlıkların ve 
yanlış uygulamaların karşısında durmaya aynı kararlılıkla 
devam ediyoruz. Hiç kimse bizden susmamızı beklemesin. 
Ya herkes işini doğru yapsın ve doğru işler yapsın, ya 
da hiçbirşey yapmadan kendilerini bir şey yapmış gibi 
göstererek halkı aldatmaya çalışanların ellerimiz yakasında 
olacaktır. Bu bizim mesleğimize, üyelerimize, halkımıza ve 
üstlendiğimiz sorumluluğa karşı saygımızın gereğidir. Her 
birimiz defalarca sürgüne de gönderilsek, halkı karanlıkta 
bırakan, liyakatı olmayan, teknik bilgi ve beceri yoksunu 
herkesten hesap soracağız. Biz soramazsak, bizim gibi 
soracak birçok arkadaşımız ve üyemiz vardır, onlar sorarlar.  

EMO Diyarbakır Şubesinin, EMO’nun, TMMOB’nin üye ve 
yöneticileri, kadroları böyle inançlı kadrolardırlar. Bilimin 
ve tekniğin halkın hizmetine sunulması gerektiğine 
inanan kadrolardırlar. Hiçbir zaman ve koşulda gerçekleri 
söylemekten korkmayan, sonuçları ne olursa olsun halkın 
mutluluğu için çalışmayı esas alan ve bunu kendine ilke 
edinmiş kadrolardırlar. Biz yoksak birçok arkadaşımız, 
üyemiz var; TMMOB böyle bir örgüttür. İşte bu nedenle 
çok çeşitli yönelimlerin hedefi haline gelmiştir. Sürgünler 
bu işin bir boyutudur. Diğer boyutunda çok daha 
kapsamlı bir saldırı vardır. Birilerinin çıkarlarını değil halkın 
çıkarlarını savunduğu için TMMOB’den rahatsız olan 
muktedirler önce yetkilerimizi elimizden almaya çalıştılar, 
anayasa ve yasalarla tanımlanmış yetkileri yönetmelik 
ve genelgelerle budamaya, TMMOB’nin hem kamusal 
denetim yetkisini elinden almaya çalıştılar, yetmedi 
yasa değişikliği yoluyla TMMOB’nin içini boşaltmaya 
çalışıyorlar. Açıktır ki, önümüzdeki aman dilimi her birimiz 

v TMMOB örgütlülüğü açısından bir mücadele dönemi 
olacaktır. Bütün üyelerimizi, bu çerçevede düzenlenen 
etkinliklerin ilki olan imza kampanyasına, odamızın web 
sayfası üzerinden katılmaya çağırıyorum. Gün TMMOB’ye, 
odalarımıza, odalarımızın duruşuna sahip çıkma onun 
yanında olma günüdür. Ülkemizin ve halklarımızın 
geleceği için bu TMMOB’ye ihtiyaç vardır; TMMOB’ye 
dönük yönelimlerin karşısında yer almak her birimizin 
tarihsel ve örgütse sorumluluğudur.     

Sevgili Meslektaşlarım,

Türkiye’de Kürt sorununun ve çözümünün önemli 
bir gündem maddesi olduğu bu dönemde yaşanan 
açlık grevleri, Kürt siyasetçilere dönük suikast, İmralı 
görüşmeleri ülke gündeminin en üst sıralarındaki yerini 
korudu. Bir taraftan onurlu bir barış ve demokratik çözüm 
umudu, diğer taraftan ölümler gündeme gelmeye devam 
ediyor. Yıllardır söylediğimiz tek bir şey var. O da çözümün 
belli olduğudur. Kürt sorunu, artık daha fazla insanımız 
ölmeden, halklar arasında bir arada yaşama duygusu 
daha fazla zayıflamadan barışçıl bir şekilde çözülmelidir. 
Bu süreçte geliştirilecek olan diyalog ve müzakereler 
Kürt sorununun barışçıl çözümüne, halkların bir arada, 
eşit ve özgür yaşamasına hizmet etmelidir. Hepimizin 
bu yaklaşımı esas alarak, daha fazla, kan ve gözyaşı 
dökülmemesi, herkesin mutlu ve umutlu yaşayacağı bir 
ülkenin tesisi için yürütülecek demokratik süreçlere güç 
vermek, bunun için çalışmak gibi bir görevimiz vardır. Bu 
ülkede halkların bir arada kardeşçe yaşayacağı, birbirimizi 
kucaklayacağımız günlerin yakın olduğu dileğiyle hepinizi 
selamlıyorum.  


