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fiubat ay› içerisin-
de EMO’nun birçok flu-
besinde oldu¤u gibi
Diyarbak›r fiubesinde
de genel kurul heye-
can› ve coflkusunu hep
birlikte yaflad›k Genel
kurullar›m›z mesle¤i-
mizden yola ç›karak
meslektafllar›m›z›n
birbirine ve topluma
karfl› sorumluluklar›-
n›n tart›fl›ld›¤› meslek

alan›m›zla ilgili geliflmelerin sorunlar›m›zla tart›fl›ld›-
¤› bir ortam›n oluflmas›na flüphesiz ki katk› sunmak-
tad›r. Diyarbak›r flubesi’nin 15.Dönem Genel Kurulu
ise bizim için daha da farkl› bir anlam ifade etmifltir.
Bu Genel Kurulda meslek örgütümüzün toplumsal
bak›fl eksenine sahip ç›k›lm›flt›r. Duruflu ve çal›flma-
lar›yla geçmifl 14 dönemin emeklerinin ve politikala-
r›n›n daha da güçlenerek yeni bir döneme tafl›nd›¤›n›
ve bu gelene¤e sahip ç›k›ld›¤›n› mutlulukla belirtmek
isterim.

Yine yeni dönemde genel kurulda tart›flarak orta-
ya ç›kan bütün bu sonuçlar› da de¤erlendirerek ek-
sikliklerimizin tamamlanmas›, daha güçlü bir meslek
örgütümüzün oluflmas› aç›s›ndan büyük sorumluluk-
lar yüklendi¤imizin de fark›nday›z.

Genel kurula kat›larak bu heyecan›, coflkuyu pay-
laflan, kurumuna sahip ç›kan bütün üyelerimize te-
flekkür ediyorum. Kurumumuzun geçmiflten beri sü-
regelen planl› çal›flmalar›na, ileriye götürmek için
kald›¤›m›z yerden devam edece¤iz.

H›zl› bir flekilde fiube Yönetim Kurulu çal›flmalar›-
na yard›mc› olmak üzere komisyonlar›m›z kuruldu,
çal›flmalar›na bafllad›lar. Geçmifl dönemde planlad›-
¤›m›z gibi baz› temsilciliklerimizi güçlendirdik. Oda
örgütlülü¤ünün ülkenin her taraf›nda yayg›nlaflt›r›l›p
mesleki denetim ve hizmetlerin sa¤l›kl› ve standart
bir flekilde yap›labilmesi için 14.dönemden beri yü-
rütmeye çal›flt›¤›m›z temsilcilik yap›s› olmayan illeri-
mizde de kurmaya bafllad›k. Öncelikle Hakkari’de
bulunan meslektafllar›m›z›n istek ve çabalar›yla oda
örgütlülü¤üne uygun bir il temsilcili¤imizi kurarak,
çok yak›n bir zamanda resmi aç›l›fl›n› da gerçekleflti-

rece¤iz. Ülkemizin en uç noktas›nda bu sorumlulu¤u
alan ve oda kimli¤ine sahip ç›kan bütün üyelerimize
teflekkür eder ve baflar›lar diliyorum. Yine Siirt ve
Bingöl illerimizde de temsilcilik kurma çal›flmalar›na
devam etmekteyiz.

Bu dönem içerisinde hem Diyarbak›r’da hem de
büyük temsilciliklerimizde Ulusal çapta etkinlikler
yapmay› planlamaktay›z. Di¤er temsilciliklerimizde
de mesleki e¤itim, bilgilendirme seminerleri ve mes-
lektafllar›m›z›n örgütlülü¤üne daha da a¤›rl›k verece-
¤iz. K›sacas› her tarafta Odam›z›n meslektafllar›yla
bir arada, mesle¤ine, ülkesine ve onuruna sahip ç›k-
t›¤› bir ortam› oluflturmaya çal›flaca¤›z.

De¤erli Arkadafllar›m

Biliflim Sivil Toplum kurulufllar› platformu 12 Ni-
san ‹nternet’in do¤um günü etkinliklerini Diyarba-
k›r’da kutlama karar› alm›fl olmas› önemli. Bizimde
içinde oldu¤umuz etkinlik yerel organizatörleri, Di-
yarbak›r da yerel bir Biliflim platformu kurma çal›fl-
malar›n›n Koordinasyonunu yürütüyoruz. Ayr›ca Di-
yarbak›r ve bölgenin biliflim envanteri çal›flmas›n› da
biliflim-iletiflim komisyonumuz arac›l›¤›yla yürüt-
mekteyiz. Bu çal›flma vesilesiyle ‹nternet’in alt yap›-
s›, kullan›c› say›s› ve profilleri vb. istatistiklerini olufl-
turup buradan yola ç›karak internetin genifl bir kesi-
me, özellikle dezavantajl› guruplar›n kullan›m›na
sa¤l›kl› ve özgür bir flekilde sunulmas› için sonuçlar
üretmeye çal›flaca¤›z.

Sevgili Meslektafllar›m

8 Mart Dünya emekçi kad›nlar gününü, 21 Mart
Newroz Bayram›n› kutlad›¤›m›z; 16 Mart’ta Halep-
çe’de 5 bin Kürd’ün kimyasal silahla katliam› sonucu
ölenleri ve Çanakkale’de bu ülke için can›n› veren fle-
hitlerimizi and›¤›m›z bu dönemlerde geçmiflimizden
ders ç›kararak daha güçlü bir arada yaflam› örmeye,
kimlik, kültür ve inançlar›yla farkl›l›klar›m›z› bahçe-
mizin rengarenk gülleri olarak görüp beslemeye tam
da ihtiyaç duydu¤umuz bir dönemin içerisindeyiz.
Parti kapatma davalar›n›n, sivil anayasa tart›flmalar›-
n›n önüne geçmemesi, demokrasi karfl›t› bir ülke ha-
vas›ndan kurtulmay› ve gelece¤i güvenle karfl›lad›¤›-
m›z daha güzel ve yaflanabilir bir ülkemiz olmas›n›
diliyor; hepinize sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.
Dostlukla ve sa¤l›cakla kal›n...
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